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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN   

A. Uji Kualitas Data   

1. Uji Heterokedastisitas  

Pengertian uji heterokedastisitas adalah nilai probabilitas dari 

semua variabel independen yang tidak signifikan pada tingkat 5%, yang 

artinya terjadi heterokedatisitas antara nilai variabel independan dan 

residual setiap variabel. Berikut uji heterokedatisitas dalam penelitian:   

Tabel 5.1  
Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 
Variabel   Coefficient   Std. Error   t-Statistik  Prob  

C   -2.246195 1.613628 -1.392015  0.1785 
LOG(PAD?) 0.139050 0.088900 1.564116 0.1327  

TK -2.500541 3.779154  -0.661667 0.5154 
TP  -0.011963 0.029365  -0.407397 0.6878 
INF -0.000312 0.000227 -1.376884  0.1831 

 Sumber: Hasil Olahan Eviews 7.0  
 

Keterangan:   

 C  = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)  

PAD  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

 TK  = Tenaga Kerja   

 TP  = Tingkat Pengangguran   

    INF = Inflasi  

 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 
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2. Uji Multikolinearitas  

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah mengetahui ada atau tidak 

hubungan antar variabel bebas dalam penelitian.  

Tabel 5.2  
Hasil Uji Multikolinearitas  

 
 LogPAD 

 
TK TP INF 

LogPAD 1 0.436547 0.505216 
 

0.151355 
 

TK 0.436547 
 

1 0.075097 
 

0.091949 

TP 0.505216 
 

0.075097 1 0.174924 

INF 0.151355 0.091949 0.174924 1 
 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 7.0  
                                                                                                                                                                                            

Berdasarkan bagan, dapat disimpulkan jika koefisien dari korelasi antar 

variabel bebas kurang dari 0.9 yang artinya tidak terdapat multikolinearitas 

pada masing– masing variabel.  

B. Analisis Pemilihan Model  

Dalam analisis model data panel bisa dilakukan dengan tiga cara 

pendekatan, petama model Pooled Least Square (PLS), kedua Fixed Effect 

Model (FEM), ketiga Random Effect Model (REM). Dalam pengujian statistik 

untuk pertama kali kita harus melakukan uji chow untuk menentukan model 

pooled atau fixed yang digunakan dalam regresi data panel.  

Pemilihan metode pengujian data panel dapat dilakukan pada seluruh 

data sampel. Uji chow dapat dilakukan untuk memilih metode yang sebaiknya 

digunakan diantaranya metode Pooled Least Square (PLS) atau Fixed Effect 
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Model (FEM). Jika nilai F dalam uji chow signifikan, maka yang terjadi uji 

hausman dapat dilakukan untuk memilih antara metode Fixed Effect Model 

(FEM) atau Random Effect Model (REM). Jika uji hausman nilai probabilitas 

signifikan atau kurang dari α (alpha) artinya metode Fixed Effect Model 

(FEM) yang dipilih dalam pengolahan data panel.  

1. Uji Chow (LikeHood)  

Uji chow artinya menentukan model yang akan digunakan untuk 

fixed effect atau common effect.   

 H0  : Common Effect Model  

 H1  : Fixed Effect Model  

Apabila probabilitas yang diperoleh chi-square diperoleh kurang 

dari alpha 5% maka H0 dapat ditolak dan H1 dapat diterima. Hasil estimasi 

yang dilakukan dengan menggunakan uji chow dibawah ini sebagai 

berikut:   

Tabel 5.3 
Hasil Uji Chow 

 
Effect test Statistic d.f prob 

Cross-section F 190.778603 (4,21) 0.0000 

Cross-section 
chisquare 

108.600975 4 0.0000 

Sumber: hasil Olahan Eviews 7.0  

Berdasarkan tabel nilai probabilitas Cross-section F yaitu 0.0000 

dan probabilitas cross-section chi-square yaitu 0.0000 lebih kecil dari 

alpha 5% yang artinya hipotesis nol dapat ditolak dan hipotesis satu dapat 
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diterima. Demikian dapat disimpulkan bahwa dalam uji chow, model yang 

terbaik digunakan adalah model fixed effect.   

2. Uji Hausman  

Tujuan dari uji Hausman dapat memilih metode mana yang 

digunakan antara metode fixed effect atau random effect. Metode fixed  

effect yang akan dipilih dalam mengelola data panel jika hasil uji hausman 

menunjukkan nilai probabilitas yang kurang dari α (alpha).   

 H0  : Random Effect Model  

 H1  : Fixed Effect Model  

Apabila probabilitas chi-square diperoleh kurang dari alpha 5%, 

artinya H1 dapat diterima dan jika alpha lebih besar dari 5%, maka yang 

akan digunakan H0. Hasil estimasi dari uji Hausman di bawah ini sebagai 

berikut.  

Tabel 5.4  
Hasil Uji Hausman   

 
Test Summary Chi-SqStatistic Chi.Sq. df Prob 
Cross-section 763.114401 4 0.0000 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 7.0  

Dari tabel 5.4 dapat disimpulkan nilai probabilitas cross-section 

yaitu 0.0000 lebih kecil dari alpha 5% yang artinya hipotesis nol ditolak 

dan hipotesis satu dapat diterima, sehingga model yang digunakan pada 

penelitian berdasarkan uji Hausman dengan model terbaik model fixed 

effect.   
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C. Analisis Model Terbaik   

Berdasarkan model yang sudah dilakukan sebelumnya, model yang 

akan digunakan pada penelitian yaitu model fixed effect. Penjelasan tabel:  

Tabel 5.5 
Hasil Estimasi Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect 

  
 

Variabel Dependen 

 Model  

Common 
Effect 

Fixed Effect Random 
Effect 

Konstanta  13.00721 8.614378 
Std Error  0.675719 0.289332 

Prob  0.0000 0.0000 
t-statistik  19.24943 29.77337 

Pendapatan Asli 
Daerah 

0.879133 0.186732 0.374313 

Std Error 0.015594 0.037228 0.017067 
Prob 0.0000 0.0001 0.0000 

t-statistik 56.37622 5.015948 21.93238 
Tenaga Kerja -1.628278 -4.331482 8.614397 

Std Error 4.227371 1.582549 6.041846 
Prob 0.9696 0.7870 0.0000 

t-statistik 0.038518 -0.273703 14.25789 
Pengangguran -0.026843 -0.028524 0.093977 

Std Error 0.047532 0.012297 0.007185 
Prob 0.5771 0.0305 0.0000 

t-statistik -0.564747 -2.319590 13.07893 
Inflasi -0.000702 -9.730972 -2.043132 

Std Error 0.000655 9.489178 8.487801 
Prob 0.2940 0.3168 0.8117 

t-statistik -1.071016 -1.025481 -0.240714 
R2 0.504667 0.993773 0.767506 

F-Statistik  418.9523 20.63238 
Prob  0.000000 0.000000 

Durbin-Watson stat 0.375830 1.451122 0.559654 
Sumber: Hasil Olahan Eviews 7.0  

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua 

analisis yang menggunakan uji chow dan uji hausman saran menggunakan 
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Fixed Effect Model. Bisa dilihat pada tabel 5.4, perbandingan uji random 

effect dan fixed effect probabilitas variabel dependen dan R-Square jika 

pemilihan model yang tepat yaitu Fixed Effect Model.   

Berdasarkan semua uji model dari perbandingan yang tepat untuk 

digunakan model regresi data panel sangat tepat menggunakan Fixed Effect 

Model. Dalam pengujian sebelumnya yang telah lolos dari pengujian asumsi 

klasik, maka hasil yang didapatkan setelah adanya estimasi konsisten.   

D. Hasil Estimasi Model Data Panel   

Berdasarkan uji spesifikasi model yang dilakukan dengan 

perbandingan nilai terbaik. Model regresi data panel yang akan digunakan 

Fixed effect model (FEM). Sebelumnya pengujian model lolos dari uji asumsi 

klasik, hasil yang telah didapatkan setelah estetiasi konsisten dan tidak bias. 

Menggunakan model fixed effect, terdapat dua variabel independen yang 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu, variabel pendapatan 

asli daerah dengan probabilitas 0.0001 dan variabel tingkat pengangguran 

dengan probabilitas 0.0305. Berikut hasil estimasi dari data dengan jumlah 

observasi sebanyak 5 kabupaten/kota di DIY selama 6 tahun (2010-2015).  
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Tabel 5.6  
Hasil Estimasi Model Fixed Effect 

 
Variabel  Prob 

 
C 

Koefisien 13.00721 
Standar Error 0.675719 

t-statistik 19.24943 
Probabilitas 0.0000 

 
PAD 

Koefisien 0.186732 
Standar Error 0.037228 

t-statistik 5.015948 
Probabilitas 0.0001 

 
TK 

Koefisien -4.331482 
Standar Error 1.582549 

t-statistik -0.273703 
Probabilitas 0.7870 

 
Pengangguran 

Koefisien 0.028524 
Standar Error 0.012297 

t-statistik -2.319590 
Probabilitas 0.0305 

 
Inflasi 

Koefisien -9.730972 
Standar Error 9.489178 

t-statistik -1.025481 
Probabilitas 0.3168 

  Nilai Koefisien 

 
 
Fixed Effect 

Kulonprogo -0.739045 
Bantul 0.041873 

Gunungkidul -0.174045 
Sleman 0.558030 

Yogyakarta 0.313187 
Fixed Effect 
(lampiran) 

  

R2  0.993773 
Adj R2 0.991401 
Prob F-statistik 0.000000 
Durbin Watson 1.451122 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 7.0  

Berdasarkan tabel 5.6 jadi yang akan digunakan analisis data panel 

terhadap pengaruh pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat 
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pengangguran dan inflasi terhadap Pertumbuhan ekonomi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015 yakni:   

PDRB_KulonProgo  = -0.739045 (efek wilayah) + 0.186732* LogPAD 

Kulonprogo + -4.331482* TK Kulonprogo + 0.028524* TP Kulonprogo + 

-9.730972* I Kulonprogo  

PDRB_Bantul            = 0.041873 (efek wilayah) + 0.186732* LogPAD 

Bantul + -4.331482* TK Bantul + 0.028524* TP Bantul + -9.730972* I 

Bantul  

PDRB_GunungKidul = -0.174045 (efek wilayah) + 0.186732* LogPAD 

GunungKidul + -4.331482* TK GunungKidul + 0.028524* TP 

GunungKidul + -9.730972* I GunungKidul  

PDRB_Sleman           = 0.558030 (efek wilayah) + 0.186732* LogPAD 

Sleman + -4.331482* TK Sleman + 0.028524* TP Sleman + -9.730972* I  

Sleman  

 PDRB_Yogyakarta  = 0.313187 (efek wilayah) + 0.186732* LogPAD 

Yogyakarta + -4.331482* TK Yogyakarta + 0.028524* TP Yogyakarta + -

9.730972* I Yogyakarta  

Berdasarkan hasil estimasi, bahwa terdapat pengaruh variabel 

cross-section berbeda disetiap kabupaten dan kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di 5 

kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul, Sleman dan kota 

Yogyakarta menunjukkan cross-section yang positif, nilai dari koefisien 

masing–masing 0.041873 untuk kabupaten Bantul, dan 0.558030 untuk 
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kabupaten Sleman dan 0.313187 Kota Yogyakarta. Sedangkan kabupaten 

Kulonprogo, kabupaten Gunungkidul menunjukkan cross-section yang 

negatif yaitu -0.739045 untuk kabupaten Kulonprogo, -0.174045 untuk 

kabupaten Gunungkidul.  

Nilai cross-section yang akan menentukan ada pengaruh atau 

tidaknya dari efek wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika diurutkan 

variabel kabupaten/kota maka wilayah yang berpengaruh paling besar 

yaitu kabupaten Sleman 0.558030 dan yang berpengaruh paling kecil yaitu 

-0.174045 untuk kabupaten Gunungkidul.  

E. Uji Statistik  

Uji statistik penelitian, meliputi uji determinasi (R2), uji statistic-f dan uji 

statistic-t.  

a. Uji Determinasi   

Uji Determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh model 

dijelaskan dengan variasi variabel dependen. Ini adalah hasil yang telah 

didapatkan pada tabel 5.5 yang menunjukkan nilai dari R2 adalah 0.993773 

jika diartikan dalam perubahan Pengaruh Domestik Regional Bruto di Daerah 

Istimewa Yogyakarta 99,3% dipengaruhi oleh variabel pendapatan asli 

daerah, tenaga kerja, tingkat pengangguran dan inflasi. 

b. Uji Simultan (F-Statistik)  

Uji Simultan (F-Statistik) merupakan ada atau tidak pengaruh 

bersama-sama dalam pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat 

pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 kabupaten/kota 



76 
 

pada tahun 2010-2015 menggunakan Fixed Effect Model nilai dari 

probabilitas adalah 0.000000 jadi nilai probabilitas lebih kecil dari α (alpha) = 

5%, artinya nilai uji F signifikan dan kesimpulannya berarti variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.  

c. Uji T-Statistik  

Uji T-Statistik akan digunakan jika banyaknya pengaruh dari 

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat (dependen).  

Tabel 5.7 
Uji T-Statistik 

 
Variabel  Koefisien 

Regresi  
T-Statistik  Prob  Standart 

Prob  
Log Pendapatan 

asli daerah 
0.186732  5. 015948  0.0001  5%  

Tenaga kerja -4.331482  -0.273703  0.7870  5%  
Pengangguran -0.028524 -2.319590  0.0305 5%  

Inflasi -9.730972  -1.025481 0.3168  5%  
 Sumber: Data diolah, Eviews 7.0  

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

DIY  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli 

daerah memiliki t-statistik 5.015948 dan mempunyai nilai probabilitas 

0.0001 dan koefisien regresi 0.186732, artinya penelitian variabel 

pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan pada α = 5% terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.   

b. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di DIY  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tenaga kerja 

memiliki t-statistik -0.273703 dan mempunyai nilai probabilitas 0.7870 
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dan koefisien regresi -4.331482, artinya penelitian variabel tenaga kerja 

tidak berpengaruh signifikan pada α = 5% terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.   

c. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

DIY  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran memiliki t-statistik -2.319590 dan mempunyai nilai 

probabilitas 0.0305 dan koefisien regresi -0.028524, artinya penelitian 

variabel tingkat pengangguran berpengaruh signifikan pada α = 5% 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

d. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di DIY  

  Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi memiliki t-

statistik -1.025481 dan mempunyai nilai probabilitas 0.3168 dan 

koefisien regresi -9.730972, artinya variabel inflasi tidak berpengaruh 

signifikan pada α = 5% terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta.   

F. Pembahasan   

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Dari hasil pengujian, PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh 

positif dan statistik berpengaruh signifikan pada 5% untuk 5 

kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel pendapatan asli 

daerah mempunyai koefisien yang positif antar pendapatan asli daerah 

dengan pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan yang positif. 
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Koefisien pendapatan asli daerah mempunyai nilai sebesar 0.186732 

artinya apabila terjadi kenaikan pendapatan asli daerah akan mengalami 

kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel lain akan tetap, maka terjadi 

perubahan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi akan naik.   

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi yang telah menunjukkan 

terdapat bahwa adanya nilai probabilitas sebesar 0.0001 (0.0000 < 0,05). 

Nilai tersebut dapat membuktikan Ha diterima, artinya variabel 

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi.  

Hal ini disebabkan indikator pendapatan asli daerah untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi, jika pendapatan asli daerah besar dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena PAD didapat dari pajak 

daerah, retribusi, hasil perusahaan dan pendapatan sah, apabila semakin 

besarnya pendapatan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian 

sebaliknya jika kecil pertumbuhan ekonomi menurun. Disebabkan 

pertumbuhan ekonomi mencerminkan indikator PDRB yang meningkatkan 

laju pertumbuhan karena tujuan dari pemerintah pusat dan daerah adalah 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PAD berasal dari jumlah yang 

diterima, diukur sesuai perannya mengatur perekonomian agar 

berkembang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang 

dilakukan (Putri, 2015) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.   
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Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya, Irwan M. Saleh (2016) 

pendapatan asli daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Menurut teori semakin meningkatnya dana untuk 

pemerintah dananya akan digunakan untuk membangun sarana dan 

prasarana.   

2. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi   

Dari hasil pengujian, Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan 

statistik tidak berpengaruh signifikan pada 5% untuk 5 kabupaten/kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel tenaga kerja mempunyai koefisien 

yang negatif antar tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi dan 

memiliki hubungan yang negatif. Koefisien tenaga kerja mempunyai nilai 

sebesar -4.331482 artinya apabila tenaga kerja semakin banyak akan 

mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel lain akan tetap, maka 

terjadi perubahan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi akan 

naik.   

Berdasarkan hasil dari pengujian signifikansi yang telah 

menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0.7870 > 0,05. 

Nilai tersebut dapat membuktikan Ho diterima dan Ha akan ditolak, yang 

artinya variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan dengan arah 

negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.  

penelitian yang telah dilakukan oleh Salhab dan Soedjono tahun 2010 

di Bali dengan hasil penelitian bahwa jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, disebabkan jumlah tenaga kerja 

yang besar tidak diimbangi dengan skill, keterampilan, kreatifitas dan 

kualifikasi yang sesuai serta ketersediaan lapangan kerja, akan memunculkan 

masalah tersendiri. Semakin tinggi kesenjangan antara jumlah tenaga kerja 

dengan ketersediaan lapangan kerja, menyebabkan penurunan pertumbuhan 

ekonomi yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rendy (2016) 

di Yogyakarta disebabkan karena keadaan tenaga kerja yang (low skill). 

Dimana tenaga kerja tersebut kurang memiliki keterampilan yang memadai 

pada bidang pekerjaan yang digeluti. Tenaga kerja di DIY rata-rata memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah. Pada tahun 2008-2014 rata-rata lulusan 

Diploma/Universitas kurang lebih hanya 13 persen sedangkan 87 persen 

lainnya merupakan lulusan SMA kebawah. 

Tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi, dibuktikan oleh Latif dan Seosatyo (2015) “Analisis Pengaruh 

Inflasi, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten Kediri tahun 2005-2012” yang menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Penelitian ini diperkuat oleh Farouq 

(2017) menyatakan tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi pernyataan tersebut dari penelitian berjudul 

“Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

2009-2015” peneliti menggunakan data sekunder regresi data panel 

analisis Model fixed effect. Penelitian ini diperkuat oleh Retno (2018) 
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membuktikannya bahwa tenaga kerja tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi pernyataan tersebut dari penelitian “Pengaruh 

Belanja Modal, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Surabaya tahun 1997-2016” hasil analisis menggunakan 

regresi linear berganda.  

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

pertumbuhan penduduk karena berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 

telah bekerja. Selain produksi, jumlah tenaga kerja yang telah bekerja akan 

meningkat dari tahun ke tahun dengan dimanfaatkan secara maksimal 

maka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja variabel 

pendukung pertumbuhan ekonomi, karena akan terbentuk jika jumlah 

penduduk yang besar (Todaro, 2000).  

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam 

perkembangan perekonomian jangka panjang, ilmu pengetahuan, 

teknologi sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan 

penduduk dan tenaga kerja dianggap faktor positif dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, 

Nurul Hasanah (2016) tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori kontribusi yang diharapkan 

jumlah tenaga kerja yang besar dapat menambah jumlah tenaga produktif. 

Dengan meningkatnya produktivitas diharapkan meningkatkan produksi, 
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artinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Todaro dan 

Smith, 2003).  

3. Pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi   

Dari hasil pengujian, pengangguran berpengaruh negatif dan 

statistik berpengaruh signifikan pada 5% untuk 5 kabupaten/kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel pengangguran mempunyai 

koefisien yang negatif antar pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi 

dan memiliki hubungan yang positif. Koefisien pengangguran mempunyai 

nilai sebesar --0.028524 artinya apabila terjadi kenaikan pengangguran 

akan mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel lain akan tetap, 

maka terjadi perubahan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi 

akan naik.   

Berikut ini merupakan hasil pengujian signifikansi yang telah 

menunjukkan terdapat nilai probabilitas sebesar 0.0305 (0.0000 < 0,05). 

Nilai tersebut membuktikan Ha akan diterima, berarti variabel tingkat 

pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

adalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah bagi setiap 

negara yang ada di dunia. Jika tingkat pengangguran tinggi akan 

mengakibatkan stabilitas nasional negara terganggu. Jadi setiap negara 
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yang ada di dunia mempertahankan tingkat pengangguran dalam tingkat 

yang wajar.   

Hasil penelitian didukung oleh pernyataan (Fahmi, 2010) 

pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi bisa dijelaskan karena pertumbuhan ekonomi mengalami 

pertumbuhan laju positif, hingga pendapatan penduduk dapat dipastikan 

meningkat sebab banyaknya jumlah lowongan pekerjaan. Berhubung ini 

adalah pengangguran terbuka dan naiknya pertumbuhan ekonomi 

mengakibatkan laju searah naiknya nilai pengangguran. Tetapi 

meningkatnya jumlah pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinikmati oleh 

semua masyarakat tetapi hanya sebagian saja. Penyebaran dalam 

pertumbuhan ekonomi tidak merata menjadikan turunnya pengangguran 

yang tidak merata di Indonesia.   

Masalah pengangguran terjadi karena permintaan agregate yang 

sangat rendah menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat, disebabkan 

karena rendahnya konsumsi bukan rendahnya produksi. Menurut Keynes 

pengangguran tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Keynes 

menganjurkan harus ada campur tangan dari pemerintah agar dapat 

mempertahankan tingkat permintaan agregate, sektor wisata menciptakan 

lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran (Soesastro, 2005). 

Pemerintah bertugas menjaga tingkat permintaan agregate dan sektor 

wisata menyediakan lapangan pekerjaan.   
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Menurut teori, pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan 

maka diharapkan bisa menurunkan jumlah pengangguran dan menerima 

tenaga kerja. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam waktu 

yang lama dapat memberi kesempatan kerja untuk yang membutuhkan, 

mempelajari atas padat kerja, maka jumlah pengangguran berkurang 

(Prayudita, 2015). Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya (Cahyani, 

2016) pengangguran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi  

Dari hasil pengujian, inflasi berpengaruh negatif dan statistik tidak 

berpengaruh signifikan pada derajat 5% untuk 5 kabupaten/kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Variabel inflasi mempunyai koefisien yang negatif 

antar inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan yang 

negatif. Koefisien inflasi mempunyai nilai sebesar -9.730972 artinya 

apabila terjadi kenaikan inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 1% 

sedangkan variabel lain akan tetap, maka terjadi perubahan variabel 

dependen yaitu pertumbuhan ekonomi akan naik.   

Berikut adalah hasil pengujian signifikansi yang telah 

menunjukkan terdapat adanya nilai probabilitas sebesar 0.3168 > 0,05. 

Nilai tersebut dapat membuktikan Ho diterima dan Ha akan ditolak, berarti 

variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi.  



85 
 

Tidak semua inflasi akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan 

perekonomian. Apabila terjadi inflasi ringan sebesar 10%, akan 

mendorong terjadinya pertumbuhan perekonomian, karena inflasi ringan 

dapat memberikan semangat kepada para pengusaha untuk meningkatkan 

produksinya. Pengusaha akan terus memperluas produksinya, maka terjadi 

kenaikan harga dan pengusaha bisa mendapat lebih banyak keuntungan 

dari memproduksi lebih, dan berdampak positif karena memberikan 

lapangan pekerja. Inflasi berdampak negatif jika nilai lebih dari 10%. 

Tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY tidak memiliki 

pengaruh dan signifikan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan penelitian 

pada DIY laju inflasi kurang dari 10% yang menjelaskan inflasi ringan. 

Tingkat inflasi rendah dan stabil merupakan simulator untuk pertumbuhan 

ekonomi. Laju inflasi yang dapat dikendalikan untuk memberikan 

keuntungan kepada pengusaha maupun pertumbuhan ekonomi (Crismanto, 

2017).  

Teori yang dicetus Mankiw membuktikan terjadinya inflasi bisa 

menghasilkan pengaruh yang besar terhadap ketentraman penduduk dan 

perekonomian. Dalam perekonomian bisa berdampak pada investasi yang 

menurun akan mengakibatkan ekspor yang terhambat, tingkat 

pengangguran semakin meningkat dan membuat perekonomian tidak 

stabil. Penerapan ini tidak sesuai dengan provinsi di DIY tahun 2010-2015 

berhubung inflasi tidak mencapai 10% pertahunnya, karena inflasi 
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merupakan fenomena moneter suatu negara yang mengalami naik dan 

turunnya inflasi berdampak gejolak ekonomi.   

Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 

dibuktikan oleh (Zawesty, 2015) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Inflasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2014” 

menunjukkan metode yang digunakan ialah regresi linear berganda. 

Penelitian ini juga diperkuat oleh (Prima, 2018) membuktikannya bahwa 

inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

pernyataan tersebut dari penelitian “Pengaruh Inflasi terhadap laju 

Pertumbuhan Ekonomi di kota Jambi tahun 2006-2015”.   

Inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 

dinyatakan (Kalsium, 2015) “Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 2011-2015” 

menggunakan metode regresi linear berganda. Penelitian ini dibuktikan 

oleh (Septiati, 2016) menyatakan inflasi tidak mempunyai pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi pernyataan dari penelitian “Pengaruh 

Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia pada tahun 2011-2015”.  

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, Adiesta febrian, 

dkk (2015) inflasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Menurut teori inflasi merupakan kenaikan harga 

yang berlaku dalam perekonomian, dapat disimpulkan bahwa inflasi 
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adalah proses kenaikan harga yang kenaikan berpengaruh didalam suatu 

perekonomian.          
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