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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kausalitas Data 

1. Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikolinieasritas merupakan keadaan dimana antara variabel-

variabel bebas dalam model regresi berganda ditemukan adanya hubungan 

(korelasi) antara satu dengan yang lain. Uji Multikolinieritas bertujuan 

untuk melihat apakah model regresi tersebut terdapat korelasi antara 

variabel bebas (independent variable). Multikolinieritas perlu dilakukan 

pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika 

variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi Multikolinieritas 

(Santoso, 2005).  

Uji penyimpangan asumsi klasik dalam pendekatan multikoliniearitas 

dilakukan dengan pendekatan atas R
2
 dan sgnifikasi dari variabel yang 

digunakan. Multikoliniearitas dapat terjadi biasanya pada data runtut waktu 

(time series) pada variabel yang digunakan. Rule of Thumb mengatakan jika 

didapatkan R
2
yang tinggi tetapi terdapat sebagian besar atau semua variabel 

parsial tidak signifikan maka diduga terjadi multikolinearitas pada model 

tersebut (Gujarati, 2006). 

Menurut Gujarati (2012),terdapat beberapa cara untuk mendeteksi 

adanya Multikolinieritas, yaitu : 
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1. Banyak variabel independen yang tidak signifikan mempengaruhi 

variabel dependen, sedangkan hasil dari nilai R2 sangat tinggi.  

2. Melakukan regresi parsial, dengan cara: 

a. Untuk mendapatkan nilai R
2 

, maka melakukan estimasi model awal 

dalam persamaan. 

b. Melakukan auxiliary regression (pada variabel penjelas), kemudian 

membandingkan antara nilai R
2
 dalam persamaan awal dengan 

persamaan regresi parsial.  

3. Melakukan korelasi antar variabel independen, terdapat 

multikolinearitasapabila nilai korelasi tersebut lebih dari 0,9. Kemudian 

dihitung R
2
 nya dengan uji F:  

a. Apabila F* > F-tabel berarti H0 ditolak, yang berarti terdapat 

multikolinearitas.  

b. Apabila F* < F-tabel berarti H0 diterima, yang berarti tidak terdapat 

multikolinearitas.  

Berdasarkan hasil estimasi (tabel hasil Uji Multikolinearitas dapat 

dilihat di daftar lampiran), bahwa nilai koefisiennya antar variabel 

independen tidak boleh lebih besar dari (0,9), maka dalam penelitian ini 

terjadi masalah multikolinearitas.  

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterkedastisitas bertujuan untuk melihat apakah reidual dari 

model yang berbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu 

model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan 
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(atau residualnya konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat 

heterokedastisitas apapun. Gejala heterokedastisitas lebih sering terjadi pada 

data cross section. Pada kenyataannya, dalam data cross section yang 

meliputi unit yang heterogen, heterokedastisitas merupakan kelaziman 

(aturan) dari pada pengecualian (Gujarati, 2006). Eksistensi dari masalah 

heteroskedastisitas akan berdampak pada hasil uji t dan uji F menjadi tidak 

berguna.  

Berdasarkan Uji Park, nilai probabilitas dari seluruh variabel 

independen tidak signifkan pada tingkat 1%, 5% dan juga 10%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat varian yang sama atau terjadi 

heterokedastisitas antara nilai-nilai varabel independen dengan residual 

setiap variabel itu sendiri (Var Ui =  
 
 

). Berikut ini hasil uji 

Heterokedastisitas dengan menggunakan Uji Park yang ditunjukkan pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.1  

Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park 

Variabel Probabilitas 

C 1.0000 

LOGUMK? 1.0000 

PE? 1.0000 

LOGPPD? 1.0000 

Sumber : Data diolah. 

Dari tabel 5.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas yang 

menggunakan derajat kepercayaan 5%.  

B. Analisis Model Terbaik 

Terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan dalam data panel, 

yaitu pendekatan kuadrat kecil (ordinary / pooled least square), pendekatan 

efek tetap (Fixed Effect) dan pendekatan efek acak (Random Effect). 

Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali maka dilakukan uji 

Chow, yaitu untuk menentukan apakah metode Pooled least square atau 

Fixed Effect yang sebaiknya digunakan untuk membuat regresi  data panel.  

Berdasarkan hasil Uji Likelihood dan Hausmann Test yang telah 

dilakukan, keduanya menyarankan untuk menggunakan Fixed Effect dan uji 

pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam 

mengestimasikan pengaruh upah minimum kabupaten/kota, pertumbuhan 

ekonomi dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Kabupaten/Kota Jawa Tengah adalah Fixed Effect Model. Fixed 
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Effect Model di pilih karena memiliki probabilitas masing-masing variabel 

independen dari Fixed Effect Model  lebih signifikan dibanding 

RandomEffect Model atau Common Effect Model yang masing-masing 

variabel independennya tidak signifikan serta dari nilai R
2
 yang 

menunjukkan bahwaFixed Effect Model adalah model terbaik yang 

digunakan. Pemilihan model tersebut dapat di lihat pada tabel 5.2 sebagai 

berikut:  

 

Tabel 5.2  

Hasil Estimasi Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pertumbuhan Ekonomi            

dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja                   

di Provinsi Jawa Tengah  

Variabel Independen : 

Penyerapan Tenaga Kerja di 

Provinsi Jawa Tengah 

Model 

Common 

Effect 

Fixed 

Effect 

Random 

Effect 

Konstanta - 

- 

0.0000*** 

(12.89221) 

0.0000*** 

(0.900906) 

LOG(UMK) 0.0000*** 

(4.752528) 

0.9417* 

(1.008223) 

0.2098* 

(0.061267) 

PE 0.0399** 

(0.0000034) 

0.0000*** 

(0.0000024) 

0.0000*** 

0.0000020 

LOG(PPD) 0.0000*** 

(36.85308) 

0.0069** 

(0.296654) 

0.1250* 

0.239562 

R2 3318.046635 0.908206 0.734372 

F-statistik - 36.63418 157.5861 

Probabilitas - 0.000000 0.000000 

Sumber : Data diolah  

Ket: ( ) = Menunjukkan standar error, ***= signifikan 1%  * *= signifikan 

5%  *= signifikan 10% 
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C. Pemilihan Metode Pengujian Data Panel  

1. Uji Chow (Uji Likelihood) 

Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan 

model yang terbaik antara Fixed Effect Model atau Common/Pooled  Effect 

Model. Common Effect Model merupakan model terbaik digunakan jika 

hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol. Fixed Effect Model 

merupakan model terbaik digunakan jika hasilnya menyatakan menolak 

hipotesis nol, dan pengujian akan berlanjut ke uji Hausman. 

Tabel 5.3  

Hasil Uji Chow Test 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 7.630588 (34,137) 0.0000 

Cross-section Chi-Square 185.945156 34 0.0000 

Sumber: Data diolah 

 Berdasarkan uji Chow diatas, kedua nilai probabilitas Cross-

Section F dan Cross-Section Chi-Squareyang lebih keci; dari alpha 0,05 

sehingga menolak hipotesis nol. Jadi berdasarkan hasi uji Chow tersebut, 

maka model yang terbaik yang digunakan adalah menggunakan metode 

Fixed Effect Model. Berdasarkan uji Chow yang menolak hipotesis nol, 

maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman.  

2. Uji Hausman 

Setelah melakukan uji Chow dan hasil yang didapatkan model yang 

tepat digunakan adalah Fixed Effect Model, maka selanjutnya melakukan uji 

Hausman. Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk 
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menentukan penggunaan model antara Random Effect dan Fixed Effect. 

Random Effect digunakan apabila hasil uji Hausman tersebut menyatakan 

menerima hipotesis nol. Fixed Effect digunakan apabila hasil uji Hausman 

tersebut menyatakan menolak hipotesis nol. 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. 

Prob. 

Cross-section random 259.439989 3 0.0000 

 Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan tabel hasil uji Hausman diatas, nilai probabilita Cross-

section random adalah 0.0000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga 

menolak hipotesis nol. Jadi, berdasarkan hasil uji Hausman, maka model 

yang tepat digunakan adalah menggunakan metode Fixed Effect. 

D. Hasil Estimasi Model Data Panel 

1. Fixed Effect Model (FEM) 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dan dari 

perbandingan nilai yang terbaik maka model regresi yang paling tepat 

digunakan adalah Fixed Effect Model. Fixed Effect Model merupakan teknik 

estimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk mengetahui 

adanya perbedaan intercept antar cross section. Berikut ini tabel hasil 

estimasi data dengan jumlah observasi 35 Kabupaten/Kota selama periode 

2011-2015.  
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Tabel 5.5 

Hasil Estimasi Fixed Effect Mdel 

Variabel Dependen: Penyerapan Tenaga 

Kerja yang terserap di Jawa Tengah 

Model 

Fixed Effect 

Konstanta 2004.787 

Standar Error 12.89221 

Probabilitas 0.0000 

LOGUMK -0.073931 

Standar Error 1.008223 

Probabilitas 0.9417 

PE -0.0000081 

Standar Error 2.070236 

Probabilitas 0.0000 

LOGPPD 0.814262 

Standar Error 0.296654 

Probabilitas 0.0069 

R
2
 0.908206 

Fstatistik 36.63418 

Probabilitas 0.000000 

Durbin-Watson Stat 1.352417 

         Sumber : Hasil pengolahan data panel menggnakan Eviuws 7 

 

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa 

Tengah di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Tengah yang di interprretasikan 

sebagai berikut:  

JPB =  0 +  1*LOGUMK +  2*PE +  3*LOGPPD + et 
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Keterangan: 

JPB  = Jumlah Penduduk Bekerja (Penyerapan Tenaga Kerja) 

LOGUMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota 

PE  = Pertumbuhan Ekonomi 

 LOGPPD = Pengeluaran Pemerintah Daerah 

 0  = Konstanta 

 1-3  = Koefisien Parameter 

et  = Distrurbance Error 

Dimana diperoleh hasil regresi sebagai berikut :  

JPB     =  0 +  1*LOGUMK +  2*PE +  3*LOGPPD + et 

JPB = 2004.787 + -0.073931*LOGUMK + 8.10E-06*PE + 

0.814262*LOGPPD + et 

 0=  Nilai 2004.787 yang berarti bahwa jika semua variabel independen 

(upah minimum kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi dan 

penegluaran pemerintah daerah) dianggap konstan atau tidak 

mengalami perubahan maka penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah 

sebesar 2004.787.  

 1= Nilai  -0.073931 yang berarti bahwa saat upah minimum 

kabupaten/kota naik sebesar 1%, maka penyerapan tenaga kerja di 

Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar -0.073931% dengan asumsi 

penyerapan tenaga kerja tetap.  
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 2=  Nilai  0,0000081 yang berarti bahwa saat pertumbuhan ekonomi naik 

sebesar 1%, maka penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah 

mengalami kenaikan sebesar 0.0000081 % dengan asumsi penyerapan 

tenaga kerja tetap.  

 3=  Nilai  0.814262 yang berarti bahwa saat pengeluaran pemerintah 

daerah naik sebesar 1%, maka penyerapan tenaga kerja di Jawa 

Tengah mengalami kenaikan sebesar 0.814262 % dengan asumsi 

penyerapan tenaga kerja tetap. 

Dari tabel 5.7, maka dapat dibuat analisis data panel terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) disetiap 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diinterprestasi sebagai berikut:  

JPB_CILACAP= 0.635736037744 (efek wilayah) + 2004.78656777 +  

0.0739314912527*LOG(UMK_CILACAP) + 

8.09920549545e-06*PE_CILACAP + 

0.814261503154*LOG(PPD_CILACAP). 

 JPB_BANYUMAS= 0.4188328882633 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_BANYUMAS) + 

8.09920549545e-06*PE_BANYUMAS + 

0.814261503154*LOG(PPD_BANYUMAS).  

 JPB_PURBALINGGA= 0.289821244623 (efek wilayah) + 2004.78656777 

- 
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0.0739314912527*LOG(UMK_PURBALINGGA) 

+ 8.09920549545e-06*PE_PURBALINGGA 

+0.814261503154*LOG(PPD_PURBALINGGA) 

JPB_BANJARNEGARA= 0.762864973808 (efek wilayah) + 

2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_BANJARNEGARA

) + 8.09920549545e-06*PE_BANJARNEGARA + 

0.814261503154*LOG(PPD_BANJARNEGARA) 

JPB_KEBUMEN= 0.629140531293 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KEBUMEN) + 

8.09920549545e-06*PE_KEBUMEN + 

0.814261503154*LOG(PPD_KEBUMEN) 

JPB_PURWOREJO= 0.588830496011 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_PURWOREJO) + 

8.09920549545e-06*PE_PURWOREJO + 

0.814261503154*LOG(PPD_PURWOREJO) 

JPB_WONOSOBO= 0.356444810299 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_WONOSOBO) + 

8.09920549545e-06*PE_WONOSOBO + 

0.814261503154*LOG(PPD_WONOSOBO) 

JPB_MAGELANG= -0.271558626602 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_MAGELANG) + 
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8.09920549545e-06*PE_MAGELANG + 

0.814261503154*LOG(PPD_MAGELANG) 

JPB_BOYOLALI= -0.0626925396061 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_BOYOLALI) + 

8.09920549545e-06*PE_BOYOLALI + 

0.814261503154*LOG(PPD_BOYOLALI) 

JPB_KLATEN= 0.427853850285 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KLATEN) + 

8.09920549545e-06*PE_KLATEN + 

0.814261503154*LOG(PPD_KLATEN) 

JPB_SUKOHARJO= 0.112310974701 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_SUKOHARJO) + 

8.09920549545e-06*PE_SUKOHARJO + 

0.814261503154*LOG(PPD_SUKOHARJO) 

JPB_WONOGIRI= 0.868484410436 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_WONOGIRI) + 

8.09920549545e-06*PE_WONOGIRI + 

0.814261503154*LOG(PPD_WONOGIRI) 

JPB_KARANGANYAR= 0.140367722682 (efek wilayah) + 

2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KARANGANYAR) 
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+ 8.09920549545e-06*PE_KARANGANYAR + 

0.814261503154*LOG(PPD_KARANGANYAR) 

JPB_SRAGEN= 0.394147409486 (efek wilayah)  + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_SRAGEN) + 

8.09920549545e-06*PE_SRAGEN + 

0.814261503154*LOG(PPD_SRAGEN) 

JPB_GROBOGAN= 0.716076606695 (efek wilyah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_GROBOGAN) + 

8.09920549545e-06*PE_GROBOGAN + 

0.814261503154*LOG(PPD_GROBOGAN) 

JPB_BLORA= 0.22023226383  (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_BLORA) + 

8.09920549545e-06*PE_BLORA + 

0.814261503154*LOG(PPD_BLORA) 

JPB_REMBANG= 0.431174387936 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_REMBANG) + 

8.09920549545e-06*PE_REMBANG + 

0.814261503154*LOG(PPD_REMBANG) 

JPB_PATI= 0.152192216502 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_PATI) + 

8.09920549545e-06*PE_PATI + 

0.814261503154*LOG(PPD_PATI) 
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JPB_KUDUS= -0.530578332147 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KUDUS) + 

8.09920549545e-06*PE_KUDUS + 

0.814261503154*LOG(PPD_KUDUS) 

JPB_JEPARA= 0.396751438244 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_JEPARA) + 

8.09920549545e-06*PE_JEPARA + 

0.814261503154*LOG(PPD_JEPARA) 

JPB_DEMAK= -1.07710538936 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_DEMAK) + 

8.09920549545e-06*PE_DEMAK + 

0.814261503154*LOG(PPD_DEMAK) 

JPB_SEMARANG= -1.13827111173 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_SEMARANG) + 

8.09920549545e-06*PE_SEMARANG + 

0.814261503154*LOG(PPD_SEMARANG) 

JPB_TEMANGGUNG= 0.0298320011786 (efek wilayah) + 

2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_TEMANGGUNG) 

+ 8.09920549545e-06*PE_TEMANGGUNG + 

0.814261503154*LOG(PPD_TEMANGGUNG) 
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JPB_KENDAL= -0.778434283669 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KENDAL) + 

8.09920549545e-06*PE_KENDAL + 

0.814261503154*LOG(PPD_KENDAL) 

JPB_BATANG= -0.412504794678  (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_BATANG) + 

8.09920549545e-06*PE_BATANG + 

0.814261503154*LOG(PPD_BATANG) 

JPB_PEKALONGAN=  -0.349030565246 (efek wilayah) + 2004.78656777 

- 0.0739314912527*LOG(UMK_PEKALONGAN) 

+ 8.09920549545e-06*PE_PEKALONGAN + 

0.814261503154*LOG(PPD_PEKALONGAN) 

JPB_PEMALANG= 0.246236225434  (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_PEMALANG) + 

8.09920549545e-06*PE_PEMALANG + 

0.814261503154*LOG(PPD_PEMALANG) 

JPB_TEGAL= 0.515444254757 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_TEGAL) + 

8.09920549545e-06*PE_TEGAL + 

0.814261503154*LOG(PPD_TEGAL) 

JPB_BREBES= 0.542402360842 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_BREBES) + 
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8.09920549545e-06*PE_BREBES + 

0.814261503154*LOG(PPD_BREBES) 

JPB_KOTAMAGELANG= -0.114440835649 (efek wilayah) + 

2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KOTAMAGELAN

G) + 8.09920549545e-06*PE_KOTAMAGELANG 

+ 

0.814261503154*LOG(PPD_KOTAMAGELANG) 

JPB_KOTASURAKARTA= -0.345684080642 (efek wilayah) + 

2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KOTASURAKART

A) + 8.09920549545e-06*PE_KOTASURAKARTA 

+ 

0.814261503154*LOG(PPD_KOTASURAKARTA) 

JPB_SALATIGA= -0.732776173702 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KOTASALATIGA) 

+ 8.09920549545e-06*PE_KOTASALATIGA + 

0.814261503154*LOG(PPD_KOTASALATIGA) 

JPB_KOTASEMARANG= -2.42213515898 (efek wilayah) + 

2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KOTASEMARAN

G) + 8.09920549545e-06*PE_KOTASEMARANG 
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+ 

0.814261503154*LOG(PPD_KOTASEMARANG) 

JPB_KOTAPEKALONGAN= -0.652836291447 (efek wilayah) + 

2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KOTAPEKALONG

AN) + 8.09920549545e-

06*PE_KOTAPEKALONGAN + 

0.814261503154*LOG(PPD_KOTAPEKALONGA

N) 

JPB_KOTATEGAL= 0.237997033438 (efek wilayah) + 2004.78656777 - 

0.0739314912527*LOG(UMK_KOTATEGAL) + 

8.09920549545e-06*PE_KOTATEGAL + 

0.814261503154*LOG(PPD_KOTATEGAL) 

Berdasarkan hasil model estimasi diatas terlihat adanya pengaruh 

variabel cross section yang berbeda di setiap Kabupaten dan Kota di Jawa 

Tengah terhadap penyerapan tenaga kerja di seluruh Kabupaten dan Kota di 

Jawa Tengah. Terdapat 20 Kabupaten dan Kota yang memiliki efek cross 

section (efek wilayah operasional) yang bernilai positif, 17 Kabupaten dan 3 

Kota di di Jawa Tengah, masing-masing yaitu masing-masing wilayah 

memiliki nilai koefisien sebesar 0.418328882633 di Banyumas, 

0.289821244623 di Purbalingga, 0.356444810299 di Wonosobo, -

0.271558626602 di Magelang, -0.0626925396061 di Boyolali, 
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0.427853850285 di Klaten, -0.112310974701 di Sukoharjo, 

0.140367722682 di Karanganyar, 0.394147409486 di Sragen, 

0.22023226383 di Blora, 0.431174387936 di Rembang, 0.152192216502 di 

Pati, 0.396751438244 di Pati, 0.0298320011786 di Temanggung, -

0.412504794678 di Batang, -0.349030565246 di Pekalongan, 

0.246236225434 di Pemalang, -0.114440835649 di Kota Magelang, -

0.345684080642 di Kota Surakarta dan 0.237997033438 di Kota Tegal. 

Sedangkan terdapat 15 Kabupaten dan Kota yang memiliki efek cross 

section (efek wilayah operasional) yang bernilai negatif, 12 Kabpaten dan 3 

Kota di Jawa Tengah, masing-masing yaitu masing-masing wilayah 

memiliki nilai koefisien sebesar 0.635736037744 di Cilacap, 

0.762864973808 di Banjarnegara, 0.629140531293 di Kebumen, 

0.588830496011 di Purworejo, 0.868484410436 di Wonogiri, 

0.716076606695 di Grobogan, -0.530578332147 di Kudus, -1.07710538936 

di Demak, -1.13827111173 di Semarang, 0.778434283669 di Kendal, 

0.515444254757 di Tegal, 0.542402360842 di Brebes, -0.732776173702 di 

Kota Salatiga, -2.42213515898 di Kota Semarang, dan -0.652836291447 di 

Kota Pekalongan. 

E. Uji Statistik 

Uji statistik dapat dilakukan dengan Uji t (uji signifikansi Parameter 

Individual), uji R
2
 ( (koefisien determinasi) dan uji F (uji signifikasi 

simultan).  
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1. Uji t (uji signifikansi Parameter Individual) 

Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui signifikasi variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. Uji t digunakan untuk menguji kemaknaan 

parsial. Dalam uji t, apabila nilai probabilitas <  = 5% maka H0 ditolak, 

yang berarti variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang ada 

dalam model. Sebaliknya apabila nilai probabilitas >  = 5% maka H0 

diterima, yang berarti variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel 

terikat yang ada dalam model atau dengan kata lain tidak ada pengaruh 

antara dua variabel yang diuji.  

Tabel 5.6  

Hasil Uji Statistik T 

Variabel  t-hitung Prob. Standart 

Prob 

Upah Minimum Kabupaten/Kota  -0.073328 0.9417 5% 

Pertumbuhan Ekonomi 32.97454 0.0000 5% 

Pengeluaran Pemerintah Daerah  2.744819 0.0069 5% 

Sumber: Data diolah  

  

Pada tabel 5.7 diatas, menunjukkan t hitung variabel upah minimum 

kabupaten/kota sebesar -0.073328 dengan probabilitas 0.9417 tidak 

signifikan pada   = 5%, yang berarti bahwa Upah Minimum 

Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan tidak signifikan 5% terhadap 

tenaga kerja yang terserap di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Variabel 

pertumbuhan ekonomi mempunyai t hitung sebesar 32.97454 dengan 

probabilitas 0.0000 signifikan pada   = 5%, yang berarti bahwa 
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pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 5% terhadap 

tenaga kerja yang terserap di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Variabel 

pengeluaran pemerintah daerah mempunyai t hitung sebesar 2.744819 

dengan probabilitas 0.0069 signifikan pada   = 5%, yang berarti bahwa 

pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan 5% 

terhadap tenaga kerja yang terserap di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. 

2. Uji R
2
 ( (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model 

dalam menerangkan himpunan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi ditunjukkan dengan angka antara nol sampai satu. Nilai 

koefisiensi determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam variasi variabel dependen yang terbatas. Sedangkan nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen tersebut 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

independen.  

Dari olah data upah minimum kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi 

dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di 

seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2011 sampai tahun 2015 

diperoleh nilai R
2
 sebesar 0.908206. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

statistik 90,8206 %  jumlah tenaga yang terserap dipengaruhi oleh upah 

minimum kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran 

pemerintah daerah, sedangkan sisanya 9,1794 % di pengaruhi oleh variabel 

diluar penelitian ini.  
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3. Uji F (Uji Signifikasi Simultan) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel-varoabel 

yang secara keseluruhan dengan diperoleh yaitu upah minimum 

kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah daerah 

terhadap penyerapan tenaga kerja di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa 

Tengah. Berdasarkan hasil olah data, nilai probabilitas F-statistik sebesar 

0.000000 (signifikan pada 5%), yang berrati variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.  

F. Interpretasi Ekonomi  

Berdasarkan hasil estimasi model diatas maka dapat dibuat suatu 

analisis dan pembahasan menganai pengaruh pemerintah daerah terhadap 

penyerapan tenaga kerja di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa 

Tengah sebagai berikut:  

1. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah  

Berdasarkan hasil penelitian, upah minimum kabupaten/kota 

menunjukkan hasil yang negatif (berpengaruh negatif) dan tidak signifikan 

secara statistik dengan derajat kepercayaan 5% untuk keseluruhan 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Koefisien upah minimum 

kabupaten/kota mempunyai nilai sebesar -0.073931, yang artinya jika 

peningkatan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1% sedangkan variabel 

lain tetap, maka ada perubahan dalam jumlah variabel bebas yaitu jumlah 

penyerapan tenaga kerja akan mengalami penurunan sebesar 0.073931%. 
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Nilai koefisien yang negatif menunjukkan tidak adanya pengaruh positif 

antara upah minimum kabupaten/kota dengan jumlah tenaga kerja yang 

terserap di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.  

Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel upah minimum 

kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di 

seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan upah dapat 

meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi, namun 

beberapa kasus kenaikan upah justru berdampak negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Bagi pengusaha upah di anggap sebagai beban, 

karena keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha tergantung besarnya 

tingkat upah yang dikeluarkan. Semakin besar tingkat upah, maka 

keuntungan yang diperoleh pengusaha tersebut semakin kecil. 

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah  

Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

hasil yang positif  (berpengaruh positif) dan signifikan secara statistik 

dengan derajat kepercayaan 5% untuk keseluruhan Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Tengah. Koefisien pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai 

sebesar 0.0000081, yang artinya jika peningkatan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap, maka ada perubahan dalam 

jumlah variabel bebas yaitu jumlah penyerapan tenaga kerja akan meningkat 

sebesar 0.0000081 %. Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya 
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pengaruh positif antara upah minimum kabupaten/kota dengan jumlah 

tenaga kerja yang terserap di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.  

 Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh postif terhadap penyerapan tenaga kerja di seluruh Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.Pertumbuhan mempengaruhi 

ketenagakerjaan dari sisi permintaan yaitu mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan dan dari sisi penawaran yaitu mampu meningkatkan kualitas 

tenaga kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki 

peran penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah daerah 

menunjukkan hasil yang positif (berpengaruh positif) dan signifikan secara 

statistik dengan derajat kepercayaan 5% untuk keseluruhan Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Jawa Tengah. Koefisien pertumbuhan ekonomi mempunyai 

nilai sebesar 0.814262, yang artinya jika peningkatan pengeluaran 

pemerintah daerah sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap, maka ada 

perubahan dalam jumlah variabel bebas yaitu jumlah penyerapan tenaga 

kerja akan meningkat sebesar 0.814262%. Nilai koefisien yang positif 

menunjukkan adanya pengaruh positif antarapengeluaran pemerintah 

dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Tengah.  
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Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel pengeluaran 

pemerintah daerah berpengaruh postif terhadap penyerapan tenaga kerja di 

seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini mempunyai 

kesamaan dengan studi empirisFatas dan Mihov, menyatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah Amerika Serikat mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketersediaan kesempatan kerja.  

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan pemerintah yang 

apabila pemerintah telah menentukan suatu kebijakan untuk membeli 

barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengeluaran pemerintah tersebut 

adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi 

pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak apabila terjadi inflasi. 

Kebijakan fiskal akan menambah pengeluaran dan mengurangi pajak 

apabila terjadi pengangguran yang tinggi.  

 


