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SARI 

Utami, Ratri Heningtyas. 2013. “Pengaruh Tenaga Kerja, Upah 

Minimum Regional (UMR), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB 

Perkapita  Kabupaten/Kota Di Kawasan KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, 

Ungaran, Semarang, Grobogan dan Salatiga)”, Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si. Pembimbing II  Fafurida  

Kata Kunci : PDRB Perkapita, Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional 

(UMR),  Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi daerah menghadapi 

berbagai tantangan baik internal maupun ekstemal seperti masalah kesenjangan 

dan iklim globalisasi. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada daerah 

untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus 

melalui kawasan dan produk andalannya. Di Jawa Tengah kawasan Kedungsepur 

merupakan kawasan yang mempunyai Pendapatan Domestik Regional Bruto yang 

paling besar, tetapi dalam pelaksanaannya kerjasama tersebut kurang berjalan 

secara efektif antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kesejahteraan 

(PDRB per kapita) yang timpang di kabupaten/kota yang tergabung di kawasan 

ini. Kerjasama Kedungsepur sendiri diharapkan mampu menciptakan 

pembangunan yang merata sehingga pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan 

Kedungsepur bisa lebih maju dan merata.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap 

PDRB perkapita di wilayah Kedungsepur, mengetahui pengaruh UMR terhadap 

PDRB perkapita di wilayah Kedungsepur, mengetahui pengaruh pendapatan asli 

daerah terhadap PDRB perkapita di wilayah Kedungsepur, mengetahui dan 

mendeskripsikan pengaruh tenaga kerja, UMR dan pendapatan asli daerah secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB perkapita di wilayah Kedungsepur. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan 

menggunakan metode General Least Square (GLS). 

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa variabel UMR, dan PAD 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita Kabupaten/Kota di 

kawasan Kedungsepur, sedangkan Tenaga kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap PDRB p er kapita Kabupaten/Kota di kawasan Kedungsepur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang jangan 

sampai ada kesenjangan antar daerah yang disebabkan tidak meratanya perhatian 

pemerintah ke tiap daerah-daerah yang dimilikinya, karena hal tersebut dapat 

memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 1 januari 

2001. Tujuan diadakannya otonomi daerah adalah terciptanya pertumbuhan 

ekonomi, stabilisasi nasional dan pemerataan pendapatan. Kebijakan otonomi 

daerah dicanangkan agar mendorong Pemerintah daerah untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan antar wilayah sesuai dengan 

keadaan wilayahnya masing-masing (Nugroho dalam jurrnal Utama, 2010:17). 

Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi daerah menghadapi 

berbagai tantangan baik internal maupun ekstemal seperti masalah kesenjangan 

dan iklim globalisasi. Situasi yang dihadapi menuntut tiap daerah untuk mampu 

bersaing di dalam dan di luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi 

kepada daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah 

secara terfokus melalui kawasan dan produk andalannya. Percepatan 

pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar 
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bebas, supaya tetap memperhatikan pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh 

pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu 

bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antar sektor, antar program, 

antar pelaku dan daerah. (Widiyati, 2011: 1). 

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Pengembangan 

(RTRWP) 2003-2018 Jawa tengah dikelompokan menjadi 8 kawasan kerjasama 

antar daerah Kabupaten atau Kota. Delapan tersebut meliputi  : 

1. Kawasan KEDUNGSEPUR (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. 

Semarang (Ungaran), Kota Semarang, Kab. Grobogan (Purwodadi) dan 

Kota Salatiga) 

2. Kawasan BARLINGMASCAKEP (Kab. Banjarnegara, Kab. 

Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen) 

3. Kawasan PURWOMANGGUNG (Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, 

Kab. Magelang, Kota Magelang dan Kab. Temanggung) 

4. Kawasan SUBOSUKOWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kab. 

Boyolali, Kab. Sukorharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. 

Sragen dan Kab. Klaten) 

5. Kawasan BANGLOR (Kab. Rembang dan Kab. Blora) 

6. Kawasan WANARAKUTI (Juwana, Kab. Jepara, Kab. Kudus dan Kab. 

Pati) 

7. Kawasan TANGKALLANGKA (Batang, Pekalongan, Pemalang dan 

Kajen) 

8. Kawasan BREGAS (Brebes, Tegal dan Slawi) 
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Untuk melihat keberhasilan kerja sama dibidang ekonomi dapat dilihat dari 

besarnya pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada jumlah PDRB masing-

masing daerah. Tabel 1.1 merupakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga 

konstan tahun 2000 menurut pembagian kerjasama antar daerah di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2007-2010. 

 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Menurut Pembagian Kawasan 

Strategis Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2007-2010 

(%) 
 

Kawasan Strategis 2007 2008 2009 2010 

Kedungsepur 
5,01 4,82 4,84 5,23 

Banglingmascakep 
3,40 5,51 2,69 4,48 

Purwomanggung 
24,78 4,45 4,38 4,49 

Subosukowonosraten 
4,71 4,60 4,92 4,18 

Banglor 
3,65 4,96 4,50 4,52 

Wanarakuti 
3,84 4,07 4,14 4,25 

Tangkallangka 
4,08 4,37 4,15 4,50 

Bregas 
4,86 4,81 4,83 4,67 

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2011 (diolah) 

Kawasan Kedungsepur merupakan kawasan yang mempunyai Pendapatan 

Domestik Regional Bruto yang paling besar, yaitu sebesar Rp.32.210.345,15 pada 

tahun 2006 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 sebesar 

Rp.33.909.287,55. Tahun 2008 sebesar Rp.35.626.756,01. Pada tahun 2009 

sebesar Rp.37.439.285,71. Kenaikan tersebut juga terlihat pada tahun 2010, yaitu 

sebesar Rp.39.506.575,05. Dalam kenyataanya meskipun Kedungsepur 

mempunyai tingkat PDRB yang paling tinggi diantara kawasan ekonomi lainnya. 
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Dalam pelaksanaannya kerjasama tersebut kurang berjalan secara efektif antara 

pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kesejahteraan (PDRB per kapita) di 

kabupaten/kota yang tergabung di kawasan ini. Artinya tingkat pertumbuhan 

ekonomi Kedungsepur yang tinggi belum tentu diikuti dengan keberhasilan dalam 

mendistribusikan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota di Kedungsepur. 

Hal ini dapat dilihat dari kontribusi setiap kabupaten/kota terhadap PDRB 

Kedungsepur. Tabel I.2 menunjukkan bahwa Kota Semarang sebagai pusat 

pertumbuhan memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kedungsepur 

dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yaitu sebesar 38,83% dari total PDRB 

Kedungsepur tahun 2010 sebesar Rp 35.621.560.220.000,-, sedangkan 

kabupaten/kota yang lain hanya memberikan kontribusi sebesar 6,73% hingga 

16,81%, artinya hampir semua di bawah rata-rata  distribusi PDRB Kedungsepur 

yaitu 16,66%. 

Tabel 1.2 

Distribusi PDRB Kabupaten/Kota Wilayah Kedungsepur Tahun 2010 

Menurut Harga Konstan Tahun 2000 

 

Kab/Kota PDRB (juta) % 

Kota Semarang 13.834.185,56 38,83655 

Kota Salatiga 4.975.543,15 13,96779 

Kab Semarang 5.989.921,10 16,81544 

Kab Grobogan 2.400.500,40 6,738897 

Kab Demak 2.876.335,45 8,074704 

Kab Kendal 5.545.074,56 15,56662 

JUMLAH 35.621.560,22 100 

Rata-rata 
 

16,666 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2011, diolah 

Dari Tabel 1.2 bisa dilihat dari kontribusi PDRB, kota Semarang yang 

memberikan kontribusi terbesar di kawasan Kedungsepur sedangkan daerah-
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daerah lain dalam kawasan kedungsepur masih dibawah rata-rata dalam kontribusi 

terhadap PDRB Kedungsepur. Hal tersebut mengindikasikan pembangunan 

daerah yang tidak merata di kawasan Kedungsepur. Kota Semarang sendiri 

merupakan daerah administratif sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, sehingga 

dalam pembangunan daerahnya, Kota Semarang paling maju dibandingkan 

daerah-daerah lain terutama di kawasan Kedungsepur. Perbedaan pembangunan 

tersebut bisa dilihat dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang maju, 

tersedianya stock kapital, tingkat pendidikan yang tinggi sehingga tersedianya 

sumberdaya manusia yang kompeten, dan ketersediaan faktor-faktor produksi 

lainnya. Kerjasama Kedungsepur sendiri diharapkan mampu menciptakan 

pembangunan yang merata sehingga pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan 

Kedungsepur bisa lebih maju dan merata.   

Dalam mendorong terjadinya kerjasama antar daerah secara efektif, 

diperlukan suatu kajian potensi masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah 

Kedungsepur dan keterkaitan antar sektor ekonomi serta keterkaitan antar daerah 

sehingga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi regional (Primasto, 

2008: 20). 

Keberhasilan kerjasama ekonomi regional Kedungsepur juga bisa dilihat 

dari besarnya PDRB perkapita. Pendapatan per kapita merupakan ukuran yang 

digunakan untuk menggambarkan standard of living. Daerah yang memiliki 

pendapatan per kapita yang tinggi umumnya memiliki standard of living yang 

juga tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan kualitas hidup: 

negara kaya (dicerminkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi) memiliki 
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kualitas hidup yang lebih baik (dicerminkan oleh, antara lain, angka harapan 

hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan) dibandingkan dengan negara 

miskin (Oktavia, 2008:1). 

Berikut adalah PDRB perkapita kabupaten/kota dalam kawasan 

Kedungsepur. 

Tabel 1.3 

 PDRB Perkapita Di Kab/Kota Di Kawasan Kedungsepur Atas Dasar Harga 

Konstan 2000 Tahun 2006-2010  

(Juta Rupiah) 

 

Kab/ Kota 2006 2007 2008 2009 2010 

Kota 

Semarang 
11.676.929,29 12.187.351,56 12.676.255,92 13.158.220,10 13.834.185,56 

Kota Salatiga 4.398.945,05 4.537.406,85 4.663.212,18 4.771.289,44 4.975.543,15 

Kab Semarang 5.229.810,33 5.410.191 5.573.831,80 5.749.999,63 5.989.921,10 

Kab Grobogan 2.037.957,13 2.110.729,04 2.206.649,15 2.301.167,68 2.400.500,40 

Kab Demak 2.529.307,84 2.611.076,75 2.695.119,16 2.781.726,43 2.876.335,45 

Kab Kendal 4.798.146,02 4.930.584,81 5.065.556,26 5.270.495,38 5.545.074,56 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011 

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Kota Semarang merupakan 

penyumbang PDRB tertinggi di Kawasan Kedungsepur yaitu dalam juta rupiah 

pada tahun 2009 sebesar Rp.13.158.220,10 dan mengalami peningkatan pada 

tahun 2010 sebesar Rp 13.834.185,56. Hal ini dikarenakan letak Kota Semarang 

sendiri yang berada di tengah kabupaten-kabupaten yang lain. 

Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi 

kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. 

Perbedaan tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumber daya 

dan aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-
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masing wilayah. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar 

maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus 

bagi masing- masing daerah. 

Upah Minimum Regional menjadi salah satu indikator bagi kesejahteraan 

penduduk. Upah Minimum Regional yang rendah berarti penduduk di suatu 

wilayah tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang rendah pula, 

sedangkan kota atau kabupaten yang memiliki Upah Minimum Regional yang 

tinggi berarti penduduk di kota atau kabupaten tersebut memiliki standar hidup 

dan tingkat konsumsi yang tinggi. 

Tabel 1.4 

Upah Minimum Regional Kawasan Kedungsepur Tahun 2006-2010 

(Ribu Rupiah) 

 

Kab/Kota 2006 2007 2008 2009 2010 

Kota Semarang 586000 650000 715700 838500 939756 

Kab. Semarang 515000 595000 672000 759360 824000 

Kab.Kendal 560000 615000 662500 730000 780000 

Kab. Grobogan 450000 502000 555000 640000 687500 

Kab.Demak 500000 581000 647500 772262 813400 

Kota.Salatiga 500000 582000 662500 750000 803185 

Sumber: BPS Provinsi Jateng, 2011 

Tabel 1.4 Kota Semarang menjadi kota yang memiliki UMR tertinggi. 

Kabupaten kedua yang memiliki UMR tertinggi adalah Kabupaten Semarang, 

meski pada tahun 2006 dan 2007 Kabupaten Semarang memiliki UMR lebih 

rendah dari UMR Kabupaten Kendal. UMR tertinggi setelah Kabupaten Semarang 

adalah Kabupaten Demak, namun pada tahun 2006, 2007 dan 2008, UMR 

Kabupaten Demak berada dibawah Kabupaten Kendal yaitu Rp.772.262, pada 

tahun 2009, sedangkan Kabupaten Kendal hanya memilki UMR sebesar 
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Rp.730.000, dan pada tahun 2010 Kabupaten Demak memilki UMR sebesar 

Rp.813.400, sedangkan Kabupaten Kendal hanya Rp.780.000, Kota Salatiga 

mengalami peningkatan UMR secara pasti dari tahun 2006 hingga tahun 2010. 

UMR Kota Salatiga pada tahun 2010 yakni sebesar Rp.803.185, Kota Kendal 

memiliki UMR sebesar Rp.780.000, pada tahun 2010, dan Kabupaten terakhir 

yang memiliki UMR paling rendah pada tahun 2010 yaitu Kabupaten Grobogan 

dengan UMR sebesar Rp.678.500. 

Menurut Sumarsono dalam jurnal Devanto dan Putu (2011: 274), 

peningkatan UMR pada tingkat Kabupaten maupun Kota tiap tahunnya 

dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan kaum buruh, namun 

disisi lain justru berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena 

Penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor 

formal. Kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor informal 

yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada gilirannya akan 

mengurangi tingkat upah. Jika pangsa kerja di sektor informal lebih rendah, maka 

dampak distribusi pendapatannya akan justru memburuk. 

Penempatan kenaikan UMR harus diimbangi dengan peningkatan 

produktivits tenaga kerja sehingga perusahaan atau pengusaha dapat 

meningkatkan produksinya atau meningkatkan output perusahaan sementara sisi 

buruh dapat hidup lebih layak (decent living). Peningkatan produksi tentu saja 

akan meningkatkan pendapatan daerah, dimana dengan meningkatnya pendapatan 

daerah tersebut akan menunjukkan kesejahteraan penduduk dari Kabupaten atau 

kota tersebut.  
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Angkatan Kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu 

daerah untuk menjadi daerah yang memiliki keunggulan komparatif. Oleh sebab 

itu laju pertumbuhan permintaan akan tenaga ditentukan oleh laju pertumbuhan 

stok kapital (akumulasi perkapital) dan laju pertumbuhan output. Di bawah ini 

adalah tabel mengenai tenaga kerja yang terdapat di kawasan Kedungsepur tahun 

2006-2010. 

Tabel 1.5 

Tenaga Kerja yang Terdapat di Kawasan Kedungsepur 

Tahun 2006 – 2010 

(Jiwa) 

Kota 2006 2007 2008 2009 2010 

Kota Semarang 699.016 702.118 748.302 787.505 526.096 

Kab. Semarang 526.096 500.604 519.840 511.770 510.942 

Kab.Kendal 467.130 506.468 559.532 513.033 518.428 

Kab. Grobogan 725.706 703.119 773.425 705.694 767.310 

Kab.Demak 499.265 524.480 570.007 536.053 524.939 

Kota.Salatiga 83.592 84.146 86.608 87.089 87.565 

Sumber: BPS Provinsi Jateng, 2011 

Berdasarkan pada tabel 1.5 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2006 

sampai 2010 kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang memiliki tenaga 

kerja paling banyak di dalam kawasan Kedungsepur, dengan jumlah tenaga kerja 

pada tahun 2010 sebanyak 767.310 jiwa. Kota Semarang menempati peringkat 

kedua, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 526.096 jiwa pada tahun 2010.  

Menurut Ardito Bhinadi (2003), setiap pertumbuhan tenaga kerja 1 persen, 

justru akan menurunkan pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 0,07 persen. 

Penurunan pertumbuhan dari koefisien regresi pertumbuhan tenaga kerja 

menunjukkan bahwa marginal productivity of labor mengalami penurunan. 

Akibatnya setiap pertambahan tenaga kerja didalam setiap proses produksi, justru 

akan menurunkan produksi. Jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah 
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ternyata sudah tidak lagi mampu menambah produksifitasnya. Masih relatif 

rendahnya pendidikan tenaga kerja di Indonesia, menyebabkan kualitas tenaga 

kerja di Indonesia juga relatif rendah, akibatnya produktifitas relatif rendah dan 

kontribusinya terhadap pertumbuhan perkapita juga relatif rendah. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap PDRB perkapita di Kawasan 

Kedungsepur adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah 

merupakan salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat 

kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu 

mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat berkurang (Santosa, 2003:9). 

Tabel 1.6 

Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Kedungsepur Tahun 2006-2010 

(Juta Rupiah) 

 

Kab/Kota 2006 2007 2008 2009 2010 

Kota 

Semarang 
224822680 238237999 267914250 306112423 327992259 

Kab. 

Semarang 
32496522 36192748 45149902 52911035 52294851 

Kab. 

Kendal 
66625756 70860501 82942881 90389871 97181797 

Kab. 

Grobogan 
41911235 51564443 66232767 46890617 78364888 

Kab. 

Demak 
33903269 34892164 43817076 50235870 39619757 

Kota 

Salatiga 
63330008 75741769 71685167 76805714 86235294 

 

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2011 

Tabel 1.6 diatas menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang berada di 

kawasan Kedungsepur pada kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2010. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak 
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daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah tertinggi berada di kota Semarang yang dari tahun 2006 

sebesar Rp. 224.822.680, hingga pada tahun 2010 sebesar Rp. 327992259. Hal ini 

dikarenakan kota Semarang memiliki banyak sekali sumber penghasilan baik itu 

pajak daerah, ataupun pendapatan lainnya, selain itu kota Semarang juga 

merupakan ibu kota Jawa Tengah yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan 

Jawa Tengah, akan tetapi juga pusat kegiatan perekonomian di Jawa Tengah.  

Kabupaten Semarang merupakan daerah yang memiliki PAD yang tinggi 

setelah Kota Semarang, yaitu Rp. 66.625.756, pada tahun 2006 dan terus 

meningkat hingga tahun 2010, sebesar Rp. 97.181.797. Baik kota dan kabupaten 

Semarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya, memang 

pada tahun 2007 Kabupaten Semarang memiliki PAD yang lebih rendah dari PAD 

yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal, namun Kendal pada akhirnya tertinggal 

dari Kabupaten Semarang. PAD Kabupaten Kendal pada tahun 2010 hanya 

sebesar Rp. 86.235.294. PAD terendah diperoleh oleh kabupaten Demak, yang 

hanya memiliki PAD sebesar Rp. 33.903.269, pada tahun 2006, dan Rp. 

39.619.757, pada tahun 2010. Pertumbuhan PAD yang sangat kecil dibandingkan 

kota dan kabupaten lain di kawasan Kedungsepur, sedangkan kabupaten Demak 

memiliki luas wilayah yang besar dibandingkan dengan kota dan kabupaten 

lainnya. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana 

keberhasilan kerjasama ekonomi kawasan Kedungsepur dilihat dari pengaruh 
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tenaga kerja, upah minimum regional dan PAD terhadap pendapatan perkapita 

masyarakat dengan menggunakan data produk domestik regional bruto perkapita 

di kawasan Kedungsepur, dalam skripsi berjudul “ Pengaruh Tenaga Kerja, 

Upah Minimum Regional (UMR), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

PDRB Perkapita  Kabupaten/Kota Di Kawasan KEDUNGSEPUR (Kendal, 

Demak, Ungaran, Semarang, Grobogan dan Salatiga)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Kawasan kerjasama Kedungsepur merupakan salah satu kawasan yang 

dibentuk oleh pemerintah Jawa Tengah yang bertujuan untuk meratakan 

pembangunan kota dan kabupaten yang terdapat di kawasan tersebut. 

Pembentukan kawasan ini tidak serta merta dapat membantu meratakan 

pembangunan di kawasan tersebut. Sejauh mana keberhasilan kerjasama ekonomi 

kawasan Kedungsepur di lihat dari PDRB perkapita daerahnya dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, memunculkan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB perkapita di wilayah 

Kedungsepur ? 

2. Apakah UMR berpengaruh terhadap PDRB perkapita di wilayah 

Kedungsepur ? 

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap PDRB perkapita di 

wilayah Kedungsepur ? 
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4. Apakah Tenaga Kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap PDRB perkapita di wilayah Kedungsepur ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Mengetahui pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB perkapita di wilayah  

Kedungsepur. 

2. Mengetahui pengaruh UMR terhadap PDRB perkapita di wilayah 

Kedungsepur. 

3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB perkapita di 

wilayah Kedungsepur. 

4. Mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh Tenaga Kerja, UMR dan 

Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB 

perkapita di wilayah Kedungsepur. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan: 

1. Mampu memberikan wawasan pengetahuan mengenai Pengaruh Tenaga 

Kerja, Upah Minimum Regional (UMR), Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap PDRB Perkapita  Kabupaten/Kota Di Kawasan KEDUNGSEPUR, 

bagi peneliti sendiri (khususnya) dan bagi peneliti selanjutnya (umumnya). 

2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut 

dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan. 
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3. Bagi penulis sendiri, untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang telah didapatkan selama proses perkuliahan. 

Adapun manfaat praktis yang ingin diambil dari penelitian ini adalah :  

Diharapkan memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan pembangunan pada pemerintah sebagai perencanaan pembangunan dan 

kebijakan strategis khususnya di bidang pemerintahan Kabupaten/Kota di 

Kawasan Kedungsepur.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1. Model Pertumbuhan Solow 

Menurut Mankiw (Principles of Macroeconomic edisi 3), faktor utama 

yang mempengaruhi perbedaan standard of living (ditunjukkan oleh 

perbedaan besar pendapatan per kapita) antara negara kaya dan negara miskin 

adalah tingkat produktivitas. Produktivitas mengacu pada jumlah barang dan 

jasa yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja dalam setiap jam. Dengan 

demikian, suatu negara dapat menikmati standard of living yang tinggi jika 

negara tersebut dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang besar 

(Oktavia, 2008:2). 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi produktivitas suatu negara 

yang masing-masing dapat dianggap sebagai input produksi, yaitu: 

1. Physical capital, yaitu persediaan (stock) peralatan dan struktur yang 

digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa 

2. Human capital, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Human capital 

termasuk seluruh keterampilan yang diakumulasi dari semua jenjang 

pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga universitas dan pelatihan 

yang didapat. 
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3. Sumberdaya alam, yaitu seluruh input produksi yang disediakan oleh 

alam, seperti lahan, air, dan deposit mineral. Sumberdaya alam terbagi 

menjadi dua, yaitu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan yang 

tidak dapat diperbaharui. Adanya perbedaan sumberdaya alam 

mempengaruhi perbedaan standard of living. Namun demikian, 

keberadaan sumberdaya alam yang besar tidak menjamin suatu 

perekonomian menjadi lebih produktif dalam menghasilkan barang atau 

jasa. 

4. Technological knowledge, yaitu pemahaman menyangkut cara terbaik 

untuk menghasilkan barang dan jasa. 

 

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan 

ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang 

dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya 

semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau 

dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa 

yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui 

apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil 

suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sukirno, 2004:19). 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan 

kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan 
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kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode perhitungan 

tertentu. Sedangkan menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah 

pertambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh 

pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. 

Menurut Kuznet (dalam Jhingan, 1994:72), pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada 

penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan 

penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. 

2.1.3. Konsep Pendapatan Perkapita 

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata untuk masing-

masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Adapun 

rumusnya sebagai berikut. 

 

 

Sumber: Sri Widiyati, (2011: 4). 

Gambar 2.1 Persamaan Pendapatan Perkapita 

Pendapatan per kapita terhitung secara berkala, biasanya per satu tahun dan 

mempunyai manfaat, yaitu : 

1. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan 

negara lain. 
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2. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara 

lain. 

3. Sebagai data untuk kebijakan atau sebgai bahan baku pertimbangan 

mengambil kebijakan atau sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil 

langkah ekonomi. 

4. Sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan 

masyarakat suatu negara. 

Pendapatan per kapita yang digunakan sebagai barometer untuk 

mengukur taraf hidup rata-rata masyarakat suatu negara masih ada 

kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan oleh berikut ini. 

1. Tingginya pendapatan per kapita suatu negara dalam perhitungannya 

kurang memperhatikan aspek pemerataan PDRB perkapita dan harga 

barang keperluan sehari-hari. 

2. Tingginya pendapatan per kapita belum tentu mencerminkan secara 

realistis tingkat kesejahteraan masyarakat, karena ada faktor-faktor lain 

yang sifatnya relatif atau sangat subjektif sehingga sulit diukur tingkat 

kesejahteraannya. 

3. Tingginya pendapatan per kapita tidak menjelaskan mengenai masalah 

pengangguran yang ada serta berapa lama seseorang itu bekerja. 

 

2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita 

 PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna 

melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB 
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adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai 

kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dapat 

menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang 

dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-

masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan 

faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan 

faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. 

Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi 

dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah (Sukmaraga, 2011: 31). 

 Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor 

tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan 

baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri 

memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil 

sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Menurut Badan 

Pusat Statistik (2009) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan 

yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 

pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pendekatan Produksi 

Pendekatan  produksi  digunakan  untuk  menghitung  nilai tambah 

barang dan jasa yang diproduksi oleh segala kegiatan ekonomi dengan cara 

mengurangkan biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap 

sektor atau subsektor. Pendekatan ini banyak digunakan pada perkiraan nilai 

tambah dari kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang. Nilai tambah 
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merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh 

unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang 

ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi 

dalam proses produksi. 

Di Indonesia sendiri dalam menghitung pendapatan nasional maupun 

regional dari sisi produksi terdiri dari penjumlahan sembilan sektor 

ekonomi/lapangan usaha antara lain: 

1. Sektor Pertanian 

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

3. Sektor Industri 

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih  

5. Sektor Bangunan/ Konstruksi 

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi  

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

9. Sektor Jasa-jasa (BPS, 2009: 8-12). 

  

2. Pendekatan Pendapatan 

Dalam pendekatan pendapatan maka nilai tambah dari setiap kegiatan 

ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor 

produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak 

langsung neto. Penjumlahan semua komponen ini disebut NTB, untuk tidak 

mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang dimaksud surplus 

usaha di sini adalah bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode 
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pendekatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa 

seperti pada subsektor pemerintahan umum. Hal ini disebabkan tidak 

tersedianya atau kurang lengkapnya data mengenai nilai produksi dan biaya 

antara (Production Account) (Tarigan, 2005: 24-25). 

3. Pendekatan Pengeluaran 

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai 

penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. 

Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang 

dan jasa itu digunakan untuk: 

1. Konsumsi rumah tangga, 

2. Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, 

3. Konsumsi pemerintah, 

4. Pembentukan modal tetap bruto (investasi), 

5. Perubahan stok, dan 

6. Ekspor netto (BPS, 2009: 13). 

 

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang 

harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah 

ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan 

pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu 

pertumbuhan investasi di pemerintah kabupaten dan kota di Kawasan 

Kedungsepur perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak 

yang positif terhadap peningkatan perekonomian regional karena PAD 
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merupakan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan 

daerah, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian 

daerahnya. 

Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain Pendapartan Asli Daerah yang sah. Secara teori semakin besar tingkat 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar pembiayaan ekonomi 

daerah tersebut yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerahnya. 

 

2.1.6. Tenaga Kerja ( Human Capital ) 

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. 

Menurut BPS penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 10 tahun ke atas. 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam 

melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja 

memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah 

dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah 

tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah 

(Boediono, 1992:43). 

Kesempatan kerja meliputi lapangan pekerjaan yang sudah ditempati 

dan belum ditempati. Dari lapangan pekerjaan yang kosong tersebut timbul 

permintaan kerja yang datang. Adanya permintaan kerja tersebut mempunyai 

arti bahwa adanya kesempatan kerja bagi pengangguran. Besarnya lapangan 
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kerja yang belum ditempati atau permintaan tenaga kerja secara riil 

dibutuhkan oleh perusahaan pada banyak faktor, diantaranya yang paling 

penting adalah prospek usaha atau pertumbuhan output dari perusahaan yang 

meminta tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang harus dibayar dan harga 

dari faktor produksi lainnya (Tambunan, 2001:64). 

Di Indonesia, yang termasuk golongan tenaga kerja yaitu batas umur 

minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Dengan demikian tenaga 

kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berusia 10 tahun atau 

lebih. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur minimum adalah berdasarkan 

kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk Indonesia 

berumur muda sudah bekerja atau mencari pekerjaan. Tetapi Indonesia tidak 

menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum mempunyai jaminan 

sosial nasional (Simanjuntak, 2001:76). 

Bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan 

melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam seperti: 

1. Pekerjaan tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak 

bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan 

kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya. 

2. Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak 

bekerja karena sakit, menunggu panen atau menunggu hujan untuk 

menggarap sawah dan sebagainya. 

3. Orang-orang yang bekerja dibidang keahlian seperti dokter atau 

tukang. 
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Sedangkan mencari pekerjaan adalah : 

1. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk 

mendapatkan pekerjaan. 

2. Mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan. 

3. Mereka yang dibebas tugaskan tetapi sedang berusaha untuk 

mendapatkan pekerjaan. 

 

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan 

investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh 

masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan 

yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan 

juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat 

merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-

masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber 

daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan 

tenaga kerja (Silalahi, 2011:50). 

 

2.1.7. Upah Minimum Regional (UMR) 

Upah merupakan faktor utama yang dapat mendorong semangat kerja 

sehingga diharapkan produktifitas perusahaan akan semakin meningkat. Upah 

merupakan balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja dan harus dapat 

memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga secara layak sehingga dapat 

memusatkan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan dipenuhinya hak 

pekerja dalam pemberian upah yang selayaknya, dimungkinkan tidak akan 
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terjadi masalah mengenai tuntutan upah oleh para pekerja (Devanto dan Putu, 

2011: 270-272). 

Penetapan upah minimum sering menjadi masalah antara pengusaha 

dan pekerja. Di satu sisi penetapan upah minimum yang terlalu tinggi, 

tentunya akan memberatkan pengusaha. Selain itu pengusaha akan berhati-

hati dalam memilih tenaga kerja yang digunakan. Tenaga kerja dipilih yang 

benar-benar produktif dan efisien. Sebagai akibatnya UMR akan 

mengakibatkan pengangguran dan hanya melindungi mereka yang sudah 

bekerja. 

Di sisi lain kesejahteraan para buruh harus diperhatikan. Karena 

sebagian besar penduduk negara adalah para buruh. Upah minimum juga 

merupakan sumber perdebatan politik pendukung upah minimum yang lebih 

tinggi memandang sebagai sarana meningkatkan pendapatan. Sebaliknya para 

penentang upah minimum yang lebih tinggi mengklaim bahwa itu bukan cara 

yang terbaik. Kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan 

pengangguran (Mankiw, 2000:158). 

Fungsi upah secara umum, terdiri dari : 

1. Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan 

sumber daya tenaga manusia secara efisien, untuk mendorong stabilitas 

dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia. Sistem 

pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga 
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kerja ke arah produktif, mendorong tenaga kerja pekerjaan produktif ke 

pekerjaan yang lebih produktif. 

3. Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien. 

Pembayaran upah (kompensasi) yang relatif tinggi adalah mendorong 

manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien. 

Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari 

pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) 

sesuai dengan keperluan hidupnya. 

4. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Akibat alokasi 

pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem pengupahan (kompensasi) 

diharapkan dapat merangsang, mempertahankan stabilitas, dan 

pertumbuhan ekonomi. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu  

Istiandari (2009) melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola 

Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”, penulis melakukan 

penelitian mengenai peran Pemda dalam mendorong pembangunan di daerahnya 

masing-masing. Bagaimana pengaruh economic governance terhadap 

kesejahteraan masyarakat, penelitian ini menggunakan model ekonometri dengan 

PDRB Perkapita dan Tingkat Kemiskinan dijadikan variabel untuk mewakili 

tingkat kesejahteraan daerah, sementara Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah 

(TKED) dijadikan variabel penjelas disamping beberapa variabel lainnya yaitu 

PAD dan IPM. Untuk melihat apakah ada perbedaan pengaruh Indeks TKED 

antara daerah Kabupaten dan Kota, maka dalam model yang dibangun juga 
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menggunakan dummy daerah kabupaten-kota. Hasil estimasi memperlihatkan 

bahwa selain tata kelola ekonomi (TKED), variabel IPM dan PAD yang berasal 

dari kekayaan alam daerah memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap 

laju pertumbuhan PDRB per kapita. 

Syamsurijal (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat 

Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Di 

Sumatera Selatan”, menganalisis kausalitas antara variabel kesehatan, variabel 

pendidikan, dan variabel pendapatan per kapita. Dengan metode ekonometri 

menggunakan program AMOS versi 5 dengan maximum likeliood estimation 

procedure dengan hasil estimasi perbaikan tingkat kesehatan ternyata secara 

langsung memberikan pengaruh yang buruk (negatif) terhadap peningkatan 

pendapatan per kapita, sedangakan secara tidak langsung (melalui perbaikan 

tingkat pendidikan) memberikan pengaruh positif, yang mana tingkat kesehatan 

berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan. Perbaikan tingkat pendidikan 

berpengaruh positif trhadap peningkatan pendapatan per kapita. 

Utama (2009) melakukan penelitian tentang “Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam 

Kawasan Kedungsepur Tahun 2004-2008”. Pertumbuhan ekonomi Kedungsepur 

secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, rata-rata pertumbuhan ekonomi 

Kedungsepur pada tahun 2004 sampai tahun 2008 sekitar 4,85%, sedangkan rata-

rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kedungsepur masih banyak yang 

berada dibawah 4,85% kecuali kota Semarang sebesar 5,60%. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis besarnya disparitas antar daerah dan pertumbuhan 
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ekonomi kabupaten/kota, menganalisis sektor-sektor yang berpotensi 

dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor-

sektor potensial yang telah menjadi sektor basis di masing-masing daerah supaya 

mempercepat laju pertumbuhan ekonominya, terutama pada sektor pertanian 

dengan agribisnis dan sektor industri dengan agroindustri sehingga menciptakan 

keterkaitan antar sektoral. 

Bhinadi (2003) melakukan penelitian dengan judul “Disparitas 

Pertumbuhan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa” perkembangan lintas daerah 

menunjukkan bahwa wilayah di Jawa secara umum yang dikembangkan lebih 

cepat dari daerah lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan 

sumber pertumbuhan regional antar jawa dan daerah lain. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga 

konstan (y), pertumbuhan modal (k), pertumbuhan tenaga kerja (L) dan 

pertumbuhan modal manusia (E). Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasanya 

pertumbuhan capital (K) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional akan 

tetapi pertumbuhan tenaga kerja (L) dan pertumbuhan kapital penduduk (E) tidak 

mempengaruhi. 

 

2.3.  Kerangka Berfikir 

Kawasan ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk 

menutupi ketimpangan yang terjadi akibat otonomi daerah yang diberlakukan saat 

ini. Ketimpangan itu dapat diatasi jika pemerintah kota atau kabupaten yang ada 

di kawasan tersebut memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja, Upah Minimum Regional, dan Pendapatan 
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Asli daerah merupakan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi di tiap kota dan 

kabupaten yang terdapat di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tidak 

merata di suatu kawasan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan PDRB 

perkapita di kawasan tersebut. 

Seperti dalam penelitianya Syamsurijal (2008: 1-9) Pendidikan 

berpengaruh positif dengan pendapatan per kapita. Tingkat pendidikan 

berhubungan secara langsung dengan terciptanya SDM yang kompeten dalam hal 

ini tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumberdaya manusia yang membantu dalam 

proses produksi, semakin banyak tenaga kerja yang produktif maka akan 

membantu kegiatan produksi sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah.  

Dalam penelitian Rahmasari (2009: 1-5) menunjukan, PAD berpengaruh 

positif terhadap PDRB per kapita.  Pendapatan Daerah yang tinggi akan 

memberikan kontribusi yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Dengan memberikan UMR (Upah Minimum Regional) yang bagus akan 

berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, dimana pendapatan masyarakat yang 

naik akan meningkatkan daya konsumsi masyarakat.  

Kondisi seperti ini akan memberikan kontribusi kepada pendapatan 

daerah, dimana dengan tingkat konsumtif masyarakat yang tinggi akan juga 

meningkatkan kegiatan produksi. Meningkatnya produksi akan membutuhkan 

banyak tenaga kerja, dengan meningkatnya tenaga kerja akan mengurangi tingkat 

pengangguran dan juga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka disusunlah 

kerangka pemikiran teoritis untuk penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

PDRB perkapita yaitu Tenaga kerja, UMR dan PAD. Tenaga kerja sebagai 

variabel independen ( ), UMR sebagai variabel independen ( ), dan PAD 

sebagai variabel independen ( ) mempengaruhi PDRB perkapita sebagai 

variabel dependen (Y). 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis 

Hipotesis berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Kuncoro, hipotesis 

merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel dalam penelitian, 

serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Peneliti bukannya bertahan 

kepada hipotesis yang telah disusun, melainkan mengumpulkan data untuk 

mendukung atau justru menolak hipotesis tersebut (Kuncoro, 2007:48). 

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 

Tenaga Kerja 

(X1) 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(X3) 

Upah Minimum 

Regional (X2) 

 

PDRB per 

Kapita 
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a. Ada pengaruh positif Tenaga Kerja terhadap PDRB perkapita di wilayah  

Kedungsepur. 

b. Ada pengaruh positif UMR terhadap PDRB perkapita di wilayah 

Kedungsepur. 

c. Ada pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB perkapita di 

wilayah Kedungsepur. 

d. Ada pengaruh positif Tenaga Kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB perkapita di wilayah 

Kedungsepur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada 

data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Dengan 

metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau 

signifikansi hubungan antarvariabel yang diteliti. 

 

3.2. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga 

disebut studi populasi atau studi sensus (Arikunto, 2006:130). Populasi yang 

diambil didalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur. 

 

3.3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah 

dilaksanakannya. Sumber data tersebut didapat dari Biro Pusat Statistik Provinsi 

Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah).  
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Data utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) atas 

dasar harga konstan 2000 Kabupaten/Kota wilayah Kedungsepur 

tahun 2006-2010. 

2. Jumlah Tenaga Kerja menurut total dari angkatan kerja dan pencari 

kerja Kabupaten/Kota wilayah Kedungsepur tahun 2006-2010. 

3. UMR (Upah Minimum Regional) menurut Kabupaten/Kota wilayah 

Kedungsepur tahun 2006-2010. 

4. Pendapatan Asli Daerah menurut Kabupaten/Kota wilayah 

Kedungsepur tahun 2006-2010. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pangaruh Jumlah Tenaga Kerja, 

UMR dan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah 

Kedungsepur. Dengan demikian variabel-variabel yang digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Sedangkan 

varibel dependen adalah variabel yang nilainya yang tergantung pada variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Produk 

Domestik Regional Bruto perkapita Kabupaten/Kota wilayah Kedungsepur. 
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PDRB per kapita diperoleh dari pembagian PDRB tanpa migas 

dengan jumlah penduduk. Data diambil dari kabupaten/kota di kawasan 

KEDUNGSEPUR tahun 2006-2010 dalam satuan rupiah.  

3.4.2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya berpengaruh 

terhadap variabel lain. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Variabel Tenaga Kerja ( ) 

Pada tingkat upah subsistensi jumlah penduduk konsisten. Permintaan 

akan tenaga kerja ditentukan oleh stok kapital yang tersedia dan tingkat 

output masyarakat, sebab tenaga kerja diminta karena dibutuhkan dalam 

proses produksi. Angkatan Kerja yang bekerja dalam penelitian ini adalah 

data jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan 

pekerjaan dengan maksud memperoleh upah, dimasing-masing 

kabupaten/kota Provinsi Jawa tengah dalam satuan orang. Data tenaga 

kerja ini diambil dari 6 kabupaten/kota di kawasan KEDUNGSEPUR yaitu 

Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Grobogan, dan Salatiga tahun 2006-

2010 dalam satuan jiwa. 

2) Variabel UMR ( ) 

UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha 

atau para pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, 

karyawan atau buruh yang berada /bekerja didalam lingkungan suatu atau 

pekerjaan. Data UMR ini diambil dari 6 kabupaten/kota di kawasan 
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KEDUNGSEPUR yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Grobogan, 

dan Salatiga tahun 2006-2010 dalam satuan rupiah. 

3) Variabel Pendapatan Asli Daerah  

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat 

kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa 

daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat berkurang. Pendapatan yang diterima daerah 

dalam satu periode tertentu yang didapatkan dari sumber-sumber 

penerimaan daerah. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah 

Pendapatan Asli Daerah diambil dari 6 kabupaten/kota di kawasan 

KEDUNGSEPUR yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Grobogan, 

dan Salatiga tahun 2006-2010 dalam satuan rupiah. 

 

3.5. Metode Analisis 

3.5.1. Analisis Regresi 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel independen 

terhadapa variabel dependen maka penelitian ini menggunakan model Regresi 

Linier Berganda (multiple Regression) dengan metode General Least Square 

(GLS) yang hubungan fungsionalnya dinyatakan sebagai berikut : 

...................................................................(1) 

Regresi Linier Berganda adalah regresi linier dimana sebuah variabel 

terikat (variabel ) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas 

(variabel ). Secara Umum bentuk persamaan regresinya adalah (dengan tiga 

variabel) sebagai berikut : 
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 .....................................(2) 

Keterangan : 

 Y  : PDRB Perkapita (juta rupiah) 

 a  : Intercep atau konstanta 

b1,b2,b3 : Koefisien regresi 

X1  : Tenaga Kerja (jiwa) 

X2  : UMR (rupiah) 

X3  : PAD (juta rupiah) 

Untuk mengestimasi Jumlah Tenaga Kerja, UMR dan Pendapatan Asli 

Daerah terhadap PDRB perkapita digunakan alat analisis regresi dengan 

model data panel. Data panel merupakan gabungan time series dan cross 

section. Menurut Ghozali (2009:1) ada beberapa keunggulan data panel. 

a. Data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, kota, negara dst 

sepanjang waktu (over time), maka akan bersifat heterogen dalam unit 

tersebut. 

b. Dengan menggabungkan data time series dan cross-section, maka data 

panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, rendah 

tingkat kolinieritas antar variabel, lebih besar degree of freedom dan 

lebih efisien. 

c. Data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak 

tidak dapat diobservasi melalui data murni time series atau data murni 

cross-section. 
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d. Data panel memungkinkan kita mempelajari model perilaku yang lebih 

kompleks. Misalnya fenomena skala ekonomis dan perubahan teknologi 

dapat dipahami lebih baik dengan data panel daripada murni data cross-

section atau murni data time series. 

Untuk itu ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk 

mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu:  

1. Common effect ( koefisien tetap antara waktu dan individu). 

Metode pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama 

dalam kurun waktu.  

2. Fixed effect ( Slope konstan tetapi intersep berbeda antar individu) 

Model dengan menggunakan pendekatan ini mengasumsikan adanya 

perbedaan intersep. Fixed effect didasarkan adanya perbedaan intersep antara 

perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). Di samping 

itu model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar 

perusahaan dan antar waktu.  

3. Random effect (efek acak) 

Metode random effect mengakomodasi perbedaan karakteristik 

individu dan waktu pada error dari model. Untuk mengatasi masalah 

berkurangnya derajat kebebasan dapat digunakan variabel gangguan (error 

terms) yang dikenal dengan random effect. Mengingat ada dua komponen 

yang mempunyai kontribusi pada pembentuk error, yaitu individu dan waktu, 

maka random error pada random effect juga perlu diurai menjadi error untuk 
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komponen individu, error komponen waktu, dan error gabungan. Model ini 

mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling 

berhubungan antar waktu dan antar individu. 

Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu 

dilakukan uji spesifikasi apakah fixed effects atau random effects atau 

keduanya memberikan hasil yang sama. Pilihan antara fixed effects dan 

random effects ditentukan dengan menggunakan uji goodness of fit. Untuk 

pendekatan fixed effects atau common menggunakan uji  statistik. 

Adapun uji F test yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

– –
)/((

)1/()(

2

21

KnnTRSS

nRSSRSS
 

 

Dimana:  Residual Sum Square metode common, 

Residual Sum Square metode fixed efeect, n = jumlah unit cross section,  = 

jumlah unit waktu dan  jumlah parameter yang diestimasi. Jika ternyata 

hasil perhitungan uji  ini berarti Ho ditolak, H1 

diterima atau sebaliknya, jika hasil perhitungan uji 

. artinya intersep untuk semua unit cross section  tidak sama. Dalam hal 

ini, akan digunakan fixed effects model untuk mengestimasi persamaan  

regresi. Secara teoritis  pemilihan antara model efek tetap dengan efek acak 

dapat ditentukan. Jika dampak dari gangguan diasumsikan bersifat acak maka 

dipilih model efek acak sebaliknya dampak dari gangguan diasumsikan 
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mempunyai pengaruh tetap (dianggap sebagai bagian dari intersep) dipilih 

model efek tetap. 

Dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect karena dengan 

variabel dummy intersep diasumsikan berbeda antar unit wilayah. Variabel 

dummy ini sangat berguna dalam menggambarkan efek wilayah untuk PDRB 

perkapita-nya. PDRB perkapita Kabupaten/Kota di kawasan 

KEDUNGSEPUR tidak hanya dipengaruhi oleh UMR, Tenaga Kerja, dan 

PAD saja. Dalam penelitian Ma’ruf dan Wihastuti (2008: 46) PDRB 

perkapita juga  dipengaruhi jumlah penduduk, tingkat inflasi, pengeluaran 

pemerintah, sumber daya alam, dan tingkat keterbukaan daerah  sehingga tiap 

daerah bervariasi atau berbeda. Hal tersebut akan menyebabkan intersep antar 

unit cross section berbeda. 

3.6. Pengujian Model 

3.6.1. Uji Statistik 

Uji statistik merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 

diterima atau ditolak (secara statistik) hasil hipotesis nol (H0) dari sampel. 

Keputusan untuk mengolah H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang 

diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2010:152). 

3.6.2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model 

regresi mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel terikatnya. 

Statistik uji yang digunakan statistik t hitung yang merupakan rasio antara 

koefisien regresi terhadap standart erornya. Dalam hal ini digunakan 
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Probabilitas menerima H0 (p-value) atau juga disebut signifikansi t (sig.t) 

yang dibandingkan dengan taraf uji 0. Jika p-value < 0, maka hiptesis nol 

ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikatnya. 

3.6.3. Uji Model Secara Serempak/ Bersama-sama (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi secara 

keseluruhan dapat menjelaskan variasi perilaku variabel terikat. Statistik uji 

yang digunakan adalah statistik F hitung yang dibandingkan dengan F 

tabelnya. dalam Eviews bisa juga digunakan p-value (Probabilitas menerima 

H0) atau juga disebut signifikansi F (sig.F) yang dibandingan dengan taraf uji 

α. Jika p-value < α, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa model 

tersebut dapat menjelaskan variasi terikat secara signifikan. 

3.6.4. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji R
2
 dilakukan untuk mengetahui presentase dari model dalam 

menjelaskan variasi perilaku variabel terikat. Semakin tinggi presentase R
2 
 

(mendekati 100%), berarti semakin tinggi kemampuan model dalam 

menjelaskan perilaku variabel terikat.  

3.7. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan 

penaksiran. Suatu model dikatakan baik apabila bersifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator), yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari masalah-

masalah multikolinearitas, heteroskedasitas, autokorelasi dan berdistribusi normal. 
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Untuk mendapatkan hasil yang memenuhi sifat tersebut perlu dilakukan pengujian 

asumsi klasik yang meliputi : uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji 

autokolerasi dan uji normalitas. 

3.7.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya distribusi normal ataukah tidak. 

Regresi linier normal klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas 

dari gangguan  memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak 

berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini, penaksir 

akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti unbiased dan 

memiliki varian yang minimum. Ada beberapa metode untuk mengetahui 

normal atau tidaknya distribusi residual antara lain J-B Test dan metode 

grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test, yang dilakukan 

dengan menghitung nilai skewness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai  

(chi-square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal (Gujarati, 

2010:127). 

3.7.2. Multikolinieritas 

Pada dasarnya multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linear 

yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel 

bebas. Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 

interkorelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang 

digunakan dalam persamaan regresi. Uji multikolinearitas dilakukan dengan 

pendeteksian atas nilai R
2
 dan signifikan dari variabel yang digunakan. Jika 
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R
2 

Rule of thumb mengatakan apabila didapatkan R
2 

yang tinggi sementara 

terdapat sebagian besar atau semua variabel yang secara parsial tidak 

signifikan, maka diduga terjadi multikolinearitas pada model tersebut 

(Kuncoro, 2007:98).  

3.7.3. Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara 

anggota-anggota dari serangkaian pengaatan yang tersusun dalam rangkaian 

waktu (seperti ada data runtut waktu atau time series data) atau yang tersusun 

dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau cross-sectional 

data). Masalah dalam autokorelasi sering kali ditemukan apabila 

menggunakan data runtut waktu. Uji autokorelasi, yang paling sederhana 

adalah menggunakan uji Durbin Watson (DW). Sebagai rule of thumb nilai 

DW dihitung 2, dianggap menunjukkan bahwa model terbebas dari 

autokolinearitas . Di samping itu bisa dideteksi dengan membandingkan 

antara DW statistik dengan  DW Tabel. Kepuasan untuk menolak adanya 

autokorelasi apabila du < d < (4 – du). Pengobatan adanya autokorelasi dapat 

dilakukan dengan fasilitas yang terdapat dalam program eviews yaitu dengan 

adanya iteration dalam pengolahan data. Penggunaan metode GLS (General 

Least Square) dapat menekan autokorelasi yang biasanya timbul dalam rumus 

OLS (Ordinary Least Square), sebagai akibat kesalahan estimasi 

(underestimate) varians sehingga dengan metode GLS masalah dalam 

autokorelasi dapat diatasi (Gujarati, 2010:370). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan suatu 

indikator kesejahteraan suatu daerah, misalnya Kabupaten/Kota. Semakin 

tinggi PDRB perkapita suatu daerah mengindikasikan semakin meningkat 

pula kesejahteraan daerah tersebut atau kesejahteraan penduduknya, PDRB 

yang tinggi belum menjamin bahwa daerah tersebut memiliki pendapatan riil 

yang tinggi pula. Hal ini sangat mungkin terjadi PDRB yang tinggi di suatu 

daerah dinikmati oleh penduduk di luar daerah tersebut. 

Di kawasan Kedungsepur yang merupakan penyumbang PDRB 

tertinggi yaitu kota Semarang pada tahun 2009 dalam juta rupiah sebesar Rp. 

13.158.220,10 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar Rp. 

13.834.185,56. Hal ini dikarenakan letak kota Semarang sendiri yang berada 

di tengah kabupaten-kabupaten yang lain. 
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Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2011 (diolah) 

 

Gambar 4.1 

PDRB Per Kapita Kab/Kota Di Kawasan Kedungsepur 

Atas Dasar Harga Konstan 2000 

Tahun 2006-2010 

(Juta Rupiah) 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa Kota Semarang 

merupakan penyumbang PDRB tertinggi dari tahun 2006-2010, hal ini 

dikarenakan letak kota Semarang berada di tengah kabupaten-kabupaten lain, 

dan kota Semarang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu, pembangunan ini hanya terkonsentrasi di daerah pusat saja dan 

kurang memperhatikan daerah pendukung. Hal ini terlihat dari jumlah PDRB 

kota/kabupaten daerah pendukung tahun 2010 yaitu, Kota Salatiga sebesar 

4.975.543, Kabupaten Semarang 5.989.921, Kabupaten Grobogan sebesar 

2.400.500, Kabupaten Demak 2.876.335, Kabupaten Kendal 5.545.074. 
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Adanya perbedaan jumlah PDRB yang jauh ini dikarenakan 

kota/kabupaten pendukung kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat 

seperti kurangnya pembangunan infrastruktur yang memadai, sumberdaya 

manusia yang kurang kompeten,tingkat pendidikan yang rendah. Agar 

pembangunan dapat berjalan dengan seimbang maka pemerintah harus 

memperhatikan semua daerah tanpa adanya perlakuan khusus bagi masing-

masing daerah. 

 

4.1.2. Tenaga kerja di Kawasan Kedungsepur 

Angkatan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

suatu daerah untuk menjadi daerah yang memiliki keunggulan komparatif. Di 

kawasan Kedungsepur sendiri Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten 

yang memiliki tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 767.310 jiwa pada 

tahun 2010, sedangkan Kota Semarang memiliki tenaga kerja sebesar 

526.096 jiwa pada tahun 2010. Ardito Bhinadi (2003) menjelaskan bahwa 

setiap pertumbuhan tenaga kerja 1 persen, justru akan menurunkan 

pertumbuhan perkapita sebesar 0,07 persen. Angka negatif dari koefisien 

regresi pertumbuhan tenaga kerja menunjukkan bahwa marginal productivity 

of labor mengalami penurunan. Akibatnya setiap pertambahan tenaga kerja 

didalam setiap produksi, justru akan menurunkan produksi. 
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Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2011 (diolah) 

Gambar 4.2 

Tenaga Kerja Kab/Kota di Kawasan Kedungsepur 

Tahun 2006-2010 

(Jiwa) 

 

Masih relatif rendahnya pendidikan tenaga kerja menyebabkan 

kualitas tenaga kerja juga relatif rendah, akibatnya produktifitas relatif 

rendah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan perkapita juga relatif 

rendah (Ardito Bhinadi, 2003:46). Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat di 

wilayah Kedungsepur sendiri pada tahun 2006 sampai tahun 2010 

kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang memiliki tenaga kerja 

paling banyak, dengan jumlah tenaga kerja 767.310 jiwa pada tahun 2010. 

Kota Semarang pada tahun 2010 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 

526.096 jiwa. 
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4.1.3. Upah Minimum Regional di Kawasan Kedungsepur 

Upah minimum regional yang rendah berarti penduduk di suatu 

wilayah tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang rendah 

pula, sedangkan kota atau kabupaten yang memiliki UMR yang tinggi berarti 

penduduk di kota atau kabupaten tersebut memiliki standar hidup dan tingkat 

konsumsi yang tinggi. Kota Semarang memilki UMR tertinggi yaitu sebesar 

Rp. 939.756,00 pada tahun 2010. Kabupaten Grobogan dengan UMR 

terendah yaitu sebesar Rp. 687.500,00 pada tahun 2010.  

 

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2011 (diolah) 

Gambar 4.3 

Upah Minimum Regional Kab/Kota Kawasan Kedungsepur 

Tahun 2006-2010 

(Ribu Rupiah) 

 

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa kabupaten/kota 

kawasan Kedungsepur pada tahun 2006 sampai tahun 2010 memiliki tingkat 

upah minimum regional berkisar dalam ribu rupiah Rp. 400.000,00 sampai 
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Rp. 900.000,00. Upah minimum regional tertinggi berada di Kota Semarang 

yaitu pada tahun 2009 berjumlah Rp 838.500,00 dan mengalami kenaikan 

pada tahun 2010 yaitu Rp. 939.756,00. Kabupaten dengan upah minimum 

terendah yaitu kabupaten Grobogan, pada tahun 2010 dengan upah minimum 

regional sebesar Rp. 678.500,00. Peningkatan upah minimum regional pada 

tiap Kabupaten/Kota tiap tahunnya dimaksudkan ntuk meningkatkan taraf 

hidup kesejahteraan kaum buruh, namun disisi lain sebagian justru 

berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja 

 

4.1.4. Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Kedungsepur 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132). 

Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah 

Kabupaten/Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu 

pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan 

agar pembangunan yang berlangsung disetiap daerah benar-benar sesuai 

dengan prioritas dan potensi daerah. 
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Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2011 (diolah) 

Gambar 4.4 

Pendapatan Asli Daerah Kawasan Kedungsepur 

Tahun 2006-2010 

(Juta) 

 

Pada gambar 4.4 diatas dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah di 

Kawasan Kedungsepur tahun 2006-2010. Kota Semarang merupakan yang 

tertinggi, dari tahun 2006 sebesar Rp. 224.882.680, hingga pada tahun 2010 

yaitu sebesar Rp. 327.992.259. Hal ini dikarenakan Kota Semarang memiliki 

banyak sekali sumber penghasilan baik itu pajak daerah, ataupun pendapatan 

lainnya. Selain itu Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah 

yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan Jawa Tengah, akan tetapi juga 

pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. 

Kota dan Kabupaten Semarang mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan tiap tahunnya, memang pada tahun 2007 Kabupaten Semarang 

memiliki PAD yang lebih rendah dari PAD yang dimiliki oleh Kabupaten 
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Kendal, namun Kabupaten Kendal pada akhirnya tertinggal dari Kabupaten 

Semarang. PAD Kabupaten Kendal pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 

86.235.294. PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Demak yang hanya 

memiliki PAD sebesar Rp. 33.903.263 pada tahun 2006, dan Rp. 39.619.757 

pada tahun 2010. 

   

4.2. Analisis Regresi 

4.2.1. Penaksiran Model 

Analisis regresi digunakan untuk mengestimasi apakah UMR, tenaga 

kerja dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap PDRB perkapita di 

wilayah Kedungsepur periode 2006-2010 maka terlebih dahulu dilakukan uji 

penaksiran model, pengujian yang dilakukan meliputi : 

a. Common Effect Model dan Fixed Effect Model  

Untuk membandingkan common effect dan fixed effect model 

digunakan uji F statistik. Uji F pada dasarnya digunakan untuk 

membandingkan antara model common yang mengasumsi intersep untuk 

semua unit cross section sama dengan model fixed effect yang 

mengasumsikan intersep berbeda dengan cross section. Uji F secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil uji F yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil  sebesar 17,81 dan 

dengan numerator 4 dan denumerator 19 pada α = 5% adalah 1,697. 

 > , dengan demikian kita menolak hipotesis nol. Artinya 

asumsi bahwa koefisien intersep dan slope adalah sama tidak berlaku, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model panel data untuk 
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mengestimasi pegaruh UMR, tenaga kerja dan Pendapatan Asli Daerah 

terhadap PDRB perkapita wilayah Kedungsepur yang tepat dalam 

penelitian ini adalah fixed effect. 

 

b. Fixed Effect Model dan Random Effect Model ( Redundant Fixed 

Effect – Likelihood Ratio) 

Hasil pengujian secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil 

pengujian diketahui bahwa cross-section F sebesar 502.198296 

dengan probabilitas 0,0000 dan pada α = 0,05 dengan df (5,21) 

adalah 1,697.  > dan signifikan pada α = 0,05 yang 

ditunjukkan oleh probabilitas sebesar 0,0000. Dengan demikian 

pengambilan keputusan model yang digunakan adalah fixed effect 

model. 

Selain serangkaian uji tersebut, pemilihan model juga dapat dilakukan 

dengan melihat uji goodness fitnya. Uji goodness fit selengkapnya disajikan 

dalam tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Tabel 4.1 

Hasil Estimasi Pengaruh Tenaga Kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah 

Terhadap PDRB perkapita wilayah Kedungsepur 

Tahun 2006-2010 

 

NO Dependent Variabel : 

PDRB perkapita 

Model 

Common Fixed 

Effect 

Random 

Effect 

1 Konstanta 

Std Error 

Prob 

4630182 

778307.7 

0.0000* 

4273870 

278948.5 

0.0000* 

3797643 

701367.7 

0.0000 

2 Tenaga Kerja 

Std Error 

Prob 

-7.714397 

0.545554 

0.0000* 

-2.582379 

0.500651 

0.0174* 

-0.565826 

1.183686 

0.5764 

3 UMR 

Std Error 

Prob 

-1.660055 

1.191665 

0.1089 

4.959395 

0.191484 

0.0001* 

0.556030 

0.458782 

0.5829 

4 Pendapatan Asli Daerah 

Std Error 

Prob 

19.12804 

0.002383 

0.0000* 

7.976404 

0.001658 

0.0000* 

4.968839 

0.003969 

0.0000* 

5 R
2 0.959876 0.999053 0.809815 

6 Adj R
2 0.955246 0.998692 0.787871 

7 F 

Prob F 

207.3304 

0.000000 

2769.062 

0.000000 

36.90310 

0.000000 

8 Durbin Watson 0.452989 2.053313 0.863389 

Ket * Signifikan pada α = 5% 

Sumber : BPS Provinsi Jateng berbagai tahun (diolah) 

 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari 

perbandingan goodness of fit-nya maka model regresi yang digunakan dalam 

mengestimasi pangaruh tenaga kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah 
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terhadap PDRB perkapita wilayah Kedungsepur tahun 2006-2010 adalah 

fixed effect model. 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu 

memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik. Pada 

hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang 

menjelaskan akan menjadi tidak efisien. 

4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

diketahui dengan histogram dan Uji Jarque-Bera. 

 

Gambar 4.5 

Uji Normalitas Dengan Histogram dan Jarque-Bera 

 

Dari hasil output dengan program Eviews diketahui bahwa nilai J-B 

sebesar 2,404550 dengan probabilitas sebesar 0,300510. Pertama, pengujian 

dengan nilai J-B dibandingkan dengan nilai Chi Kuadrat (χ
2
) tabel sebesar 
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Skewness  -0.551447

Kurtosis   2.159009

Jarque-Bera  2.404550

Probability  0.300510
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df=3 dan α = 5% diperoleh χ
2
 tabel sebesar 7,81473. Karena nilai J-B hitung 

< χ
2
 (2,404550 < 7,81473) maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. Kedua, pengujian dengan probability diketahui probabilitasnya 

sebesar 0,300510 dan lebih dari 5% maka dapat disimpulkan data 

berdistribusi normal. 

 

4.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

interkorelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan 

dalam persamaan regresi. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari perbandingan antar nilai R
2
 regresi parsial 

(auxiliary regression) dengan nilai R
2
 regresi utama. Apabila nilai R

2
 regresi 

parsial (auxiliary regression) lebih besar bila dibandingkan dengan nilai R
2
 

regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut terkena 

multikolinieritas. Berikut disajikan tabel perbandingan R
2
 regresi parsial 

(auxiliary regression) dengan R
2
 regresi utama model fixed effect. 

 

Tabel 4.2 

Perbandingan R
2
 regresi (auxiliary regression) 

Dengan R
2
 regresi utama model fixed effect 

 

No. Persamaan R
2
 Auxiliary 

Regression 

R
2
 Regresi Utama 

(Fixed Effect) 

1 UMR, Pendapatan Asli Daerah 0,998383 0,999053 

2 Tenaga Kerja, Pendapatan Asli 

Daerah 

0,737153 0,999053 

3 Tenaga Kerja, UMR 0,972669 0,999053 
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Berdasarkan perbandingan antara nilai R
2
 regresi parsial (auxiliary 

regression) dengan nilai R
2
 regresi utama diketahui bahwa nilai R

2
 regresi 

parsial (auxiliary regression) lebih kecil dibandingkan dengan nilai R
2
 regresi 

utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolinieritas. 

4.3.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Metode GLS (generalized least square) yang pada intinya memberikan 

pembobotan kepada variasi data yang digunakan, sehingga dapat dikatakan 

dengan menggunakan GLS maka masalah heteroskedastisitas dapat diatasi. 

Selain itu menurut Widarjono (2009: 130), masalah heteroskedastisitas dapat 

disembuhkan dengan metode weight least square yang ada pada Generalized 

Least Square (GLS) yang memberikan pembobotan pada variasi yang 

digunakan.  

4.3.4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan 

pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode 

sebelumnya dalam model regresi. Pengambilan keputusan tidak adanya 

autokorelasi dengan menggunakan (Durbin Watson Test Bound). Berdasarkan 

hasil penelitian model fixed effect diperoleh nilai Durbin Watson 2.053313. 
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Dari uji Durbin Watson diketahui nilai  dan  dengan jumlah variabel 

bebas 3 dan n 30 adalah  (1.214),  (1.650), 4-  (2.786), 4-  (2.350). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 0            (1.214)        (1.650)                      4-  (2.786)       4- (2.350) 

 

Gambar 4.6 

Uji Durbin Watson 

 

Nilai DW Fixed Effect sebesar 2.053313 maka pengambilan 

keputusannya adalah tidak ada autokorelasi dan tidak menolak H0.  

 

4.4. Uji Statistik 

4.4.1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Dari hasil regresi pengaruh tenaga 

kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah wilayah Kedungsepur tahun 2006-

2010, seperti pada tabel 4.1 diatas diperoleh nilai R
2
 dengan pendekatan fixed 

effect model sebesar 0.999053. Hal ini berarti 99,9% variasi PDRB perkapita 

wilayah Kedungsepur yang dijelaskan oleh variabel independen yaitu tenaga 

kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah. Sisanya 0,1% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain diluar model. 

4.4.2. Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji statistik F) 

Uji F bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh bersama-sama 

yaitu tenaga kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB 

perkapita. Berdasarkan hasil regresi pengaruh tenaga kerja, UMR dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah 

Kedungsepur tahun 2006-2010 yang ditunjukkan dalam tabel 4.1 model fixed 

effect di peroleh  sebesar 2769.062 dengan probabilitas 0,000000. 

Hasil  dan df numerator 4 dan denumerator 26 (n-k = 30-4) diperoleh 

1,697. Fhitung > Ftabel  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen tenaga kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen PDRB perkapita 

kabupaten/kota wilayah Kedungsepur.  
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4.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Berikut disajikan tabel uji statistik t pengaruh 

tenaga kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB perkapita 

wilayah Kedungsepur tahun 2006-2010. 

 

Tabel 4.3 

Uji Statistik t 

 

Variabel Independen Uji Statistik t t tabel 

α = 0,05 t hitung Prob 

Tenaga Kerja -2.582379 0,0174* 1,697 

Upah Minimum Regional 4.959395 0,0001* 1,697 

Pendapatan Asli Daerah 7.976404 0,0000* 1,697 

Ket : * Signifikan pada α = 5% 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa t hitung untuk variabel tenaga 

kerja sebesar -2.582379 dengan probabilitas 0,0174, t hitung < t tabel dan 

probabilitas > α=5% (0,05), dengan demikian pengambilan keputusan adalah 

tenaga kerja bukan merupakan penjelas dan signifikan terhadap PDRB 

perkapita kabupaten/kota wilayah Kedungsepur, kemudian untuk t hitung 

variabel Upah Minimum Regional diketahui 4.959395 dan probabilitas 

0,0001, t hitung > t tabel dan probabilitas < α = 5% (0,05), dengan demikian 

variabel Upah Minimum Regional merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah Kedungsepur, kemudian 

untuk t hitung variabel Pendapatan Asli Daerah diketahui 7.976404 dan 
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probabilitas 0,0000, t hitung < t tabel dan probabilitas > α = 5% (0,05), 

dengan demikian variabel kepadatan penduduk merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah Kedungsepur. 

 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Pengaruh Tenaga Kerja, UMR dan PAD Terhadap PDRB 

perkapita Wilayah Kedungsepur Tahun 2006-2010 

Regresi pengaruh tenaga kerja, UMR dan Pendapatan Asli Daerah 

terhadap PDRB perkapita wilayah Kedungsepur tahun 2006-2010 dengan 

menggunakan metode fixed effect, diperoleh nilai koefisien regresi untuk 

setiap variabel dalam penelitian dengan persamaan sebagai berikut : 

PDRB = 4273870  - 1.292871 TNG KRJA + 0.949643 UMR + 0.013228 

PAD +  

Intepretasi hasil regresi pengaruh tenaga kerja, UMR dan Pendapatan 

Asli Daerah terhadap PDRB perkapita wilayah Kedungsepur tahun 2006-

2010 adalah sebagai berikut : 

 

4.5.2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap PDRB perkapita 

Hasil analisis dikatakan bahwa variabel tenaga kerja menunjukkan 

tanda negatif sebesar -1.292871 terhadap PDRB perkapita di wilayah 

Kedungsepur. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tenaga kerja di wilayah 

Kedungsepur sebesar 1% akan menurunkan PDRB perkapita sebesar 1,29%. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori, bahwa modal pembangunan yang penting 

selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi 
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aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena 

rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah sendiri sehingga nantinya 

dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-

masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber 

daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan 

tenaga kerja. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardito Bhinadi (2003), bahwa 

setiap pertumbuhan tenaga kerja 1% justru akan menurunkan pertumbuhan 

pendapatan perkapita sebesar 0,07%. Angka negatif dari koefisien regresi 

pertumbuhan tenaga kerja menunjukkan bahwa marginal productivity of 

labor mengalami penurunan. Akibatnya setiap pertambahan tenaga kerja 

didalam setiap proses produksi, justru akan menurunkan produksi. Jumlah 

tenaga kerja yang semakin bertambah ternyata sudah tidak lagi mampu 

menambah produktivitasnya. Masih relatif rendahnya pendidikan tenaga kerja 

di Indonesia, menyebabkan kualitas tenaga kerja di Indonesia juga relatif 

rendah, akibatnya produktifitas relatif rendah dan kontribusinya terhadapt 

pertumbuhan perkapita juga relatif rendah. 

 

4.5.3. Pengaruh UMR Terhadap PDRB Perkapita 

Upah minimum regional juga berpengaruh positif terhadap PDRB 

perkapita di wilayah Kedungsepur yaitu dengan nilai positif 0.949643. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% upah minimum regional akan 

meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,949%. Peningkatan upah minimum 

regional dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan kaum 
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buruh, namun disisi lain sebagian justru berpengaruh negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Karena penetapan upah minimum akan mengurangi 

permintaan tenaga kerja di sektor formal. Kelebihan penawaran tenaga kerja 

ini akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh 

regulasi, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa 

kerja di sektor informal lebih rendah, maka dampak distribusi pendapatannya 

akan justru memburuk.  

Penempatan kenaikan upah minimum regional harus diimbangi 

dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga perusahaan atau 

pengusaha dapat meningkatkan produksinya atau output perusahaan, 

sementara disisi buruh dapat hidup lebih layak (decent living). Menurut 

Suparmoko (1998), bahwa penetapan upah minimum regional menjadi 

masalah antara pengusaha dan pekerja. Disatu sisi penetapan upah minimum 

yang terlalu tinggi, tentunya akan memberatkan pengusaha. Selain itu 

pengusaha akan berhati-hati dalam memilih tenaga kerja yang digunakan. 

Tenaga kerja dipilih yang benar-benar produktif dan efisien. Sebagai 

akibatnya upah minimum regional akan mengakibatkan pengangguran dan 

hanya melindungi mereka yang sudah bekerja. 

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian Mankiw (2000), bahwa 

kesejahteraan kaum buruh harus diperhatikan, karena sebagian besar 

penduduk negara adalah kaum buruh. Upah minimum juga merupakan 

sumber perdebatan politik pendukung upah minimum yang lebih tinggi 

memandang sebagai sarana meningkatkan pendapatan. Sebaliknya para 
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penentang upah minimum yang lebih tinggi mengklaim bahwa itu bukan cara 

yang terbaik. Kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan 

pengangguran. 

  

4.5.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB perkapita 

Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh yang positif terhadap 

PDRB perkapita di wilayah Kedungsepur yaitu dengan nilai positif 0.013228. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kapasitas Pendapatan Asli 

Daerah akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,013%. Hal ini sesuai 

dengan teori bahwa PAD sebagai salah satu penerimaan daerah 

mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka 

menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal 

dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh tenaga kerja, UMR dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB perkapita di kabupaten/kota di 

kawasan Kedungsepur tahun 2006-2010 dapat diambil simpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil estimasi pada model menunjukan nilai F-statistik sebesar 

2769,062 dan angka probabilitasnya sebesar 0,000000 ( 0,000 < 0,05 0. 

Hasil F tabel df numerator 4 dan denumeraator 26 diperoleh 1,697. F-

statistik > F tabel menunjukan bahwa semua variabel independen dalam 

model regresi yaitu Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional, 

Pendapatan asli Daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen PDRB perkapita kabupaten/kota di kawasan Kedungsepur. 

2. Variabel Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB perkapita 

kabupaten/kota di kawasan Kedungsepur. Ketika terjadi peningkatan 

Tenaga Kerja sebesar 1% akan menurunkan PDRB perkapita sebesar 

1,29%. 

3. Variabel Upah Minimum Regional mempunyai pengaruh positif 

terhadap PDRB perkapita. Ketika terjadi peningkatan UMR sebesar 1% 

akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,949%.  
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4. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap 

PDRB perkapita. Ketika terjadi peningkatan PAD sebesar 1% maka 

akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,013%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, saran yang dapat 

diberikan kepada pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian variabel Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap 

PDRB perkapita hal ini dikarenakan masih banyaknya tenaga kerja yang 

tidak produktif sehingga penambahan tenaga kerja yang semakin banyak 

justru akan menurunkan produksi.  Pemerintah perlu meningkatan 

kualitas sumber daya manusia seperti meningkatkan kualitas pendidikan 

daerah dan mengadakan pelatihan bagi warga masyarakat untuk 

meningkatkan ketrampilan dan mengembangkan kreatifitas, agar tenaga 

kerja yang ada memiliki daya saing dengan kualitas yang baik, serta 

diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri. Dengan kualitas 

sumber daya manusia yang baik diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.  

2. Hasil penelitian variabel UMR berpengaruh positif terhadap PDRB 

perkapita. Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara 

kenaikan UMR dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas atau meningkatkan output, sementara disisi 

buruh dapat hidup lebih layak. 
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3. Hasil penelitian variabel PAD berpengaruh positif terhadap PDRB 

perkapita. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan PAD sebagai 

pembiayaan pembangunan daerahnya, sehingga perlu adanya upaya 

peningkatan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan 

retibusi. Perlu memperhatikan produk-produk unggulan daerah masing-

masing atau sektor-sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berarti punya 

kewenangan dalam mengatur keuangan daerah dapat berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Penelitian ini masih menggunakan model yang terbatas karena masih ada 

keterbatasan data dan masih sedikitnya penelitian yang memfokuskan 

pada PDRB perkapita. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada PDRB 

perkapita yang dipengaruhi oleh tenaga kerja, UMR dan Pendapatan Asli 

Daerah. Masih banyak aspek yang digunakan sebagai indikator PDRB 

perkapita, seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk dan berbagai 

aspek lain yang nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian 

ini. Oleh karena itu diperlukan studi lanjutan yang mendalam dengan 

data dan metode yang lebih lengkap, sehingga dapat melengkapi hasil 

penelitian yang telah ada sebelumnya dan hasilnya dapat dipergunakan 

sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan 

usaha-usaha mencapai PDRB perkapita.   



 

 

66 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik. 

Jakarta : PT RINEKA CIPTA. 

 

Arsyad, Lincolyn. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi 4. Yogyakarta: STIE 

YKPN. 

 

Badan Pusat Statistik (BPS). Jawa Tengah Dalam Angka. Tahun 2006-2010. 

_______________________. Kabupaten/kota Dalam Angka. Tahun 2006. 

_______________________. Kabupaten/kota Dalam Angka. Tahun 2007. 

_______________________. Kabupaten/kota Dalam Angka. Tahun 2008. 

_______________________. Kabupaten/kota Dalam Angka. Tahun 2009. 

_______________________. Kabupaten/kota Dalam Angka. Tahun 2010. 

_______________________.2009. “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Lapangan Usaha Dan Penggunaan Kabupaten Lombok 

Timur”. Katalog BPS : 9207.5203. 

 

Bhinadi, Ardito. 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dengan Luar 

Jawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 39 – 

48. UPN Yogyakarta. 

 

Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu 

Ekonomi No. 4.  Yogakarta: BPFE. 

 

Devanto dan Putu. 2011. Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang 

Berkeadilan: Tinjauan Uud 1945. Journal of Indonesian Applied 

Economics. Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 269-285. BRAWIJAYA 

Malang. 

 

Djatmiko dan Marsono. 1995. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : 

Djambatan. 

 

Ghozali, Imam. 2009. Analisis Multivariat Lanjutan Dengan Program SPSS.  

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

 

Gujarati, Damodar N. 2007. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Ketiga. Jilid 2. 

Jakarta: Erlangga. 

 

Gujarati, Damodar N. 2010. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Ketiga. Jilid 2. 

Jakarta: Erlangga. 

Istiandari, Rahmasari. 2009. Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan 

Masyarakat di Indonesia. Jakarta: FE-UI. 

 



67 

 

 

Jhingan, 1994. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo. 

 

Kuncoro, Mudrajad. 2007. Metode Kuantitatif Teori dan Bisnis Aplikasi untuk 

Bisnis dan Ekonomi Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 

 

Ma’ruf dan Wihastuti. 2008. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan 

Prospeknya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.  9 No 1, 

April 2008: 44 – 55. UMY Yogyakarta. 

 

Mankiw, N.Gregory,(2000), Teori Makroekonomi, Edisi Keempat, Penerbit 

Erlangga. 

 

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 

Martono, Primasto Ardi. 2008. Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi Dan Antar 

Daerah Di Wilayah Kedungsepur. Tesis. Magister Teknik 

Pembangunan Wilayah dan Kota. UNDIP Semarang. 

 

Oktavia, Putu. 2008. Analisis Makroekonomi. MET 08.05. 

 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan. 2003-2018. Jawa Tengah. 

 

Santosa, Purbayu Budi. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan 

Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. Jurnal Ekonomi. Vol. 2 No.1. 

Juli 2005. Hal. 9-18. Kediri.  

 

Silalahi, Bungaran. 2011. Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap 

PDRB Harga Konstan Di Kabupaten Jepara (1986-2008). Skripsi. 

Semarang: Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas 

Diponegoro. 

 

Simanjuntak, Payaman, J. 2001. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta. 

 

Sukmaraga, Prima. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, 

PDRB Per Kapita,dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Semarang: Jurusan 

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.   

 

Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

 

Suparmoko. 1998. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE. 

 



68 

 

 

Syamsurijal, 2008. Pengaruh Tingkat Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap 

Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Di Sumatera Selatan. Jurnal 

Ekonomi Pembangunan. Vol. 6. No. 1. Juni 2008. Hal. 1-9. Ogan Ilir: 

FE-Universitas Sriwijaya. 

 

Tambunan, Tulus T.H. 2001. Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan 

Empiris. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional. Medan: Bumi Aksara. 

 

Todaro dan Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi 

Kedelapan. Jakarta: Erlangga. 

 

Utama, Putra Fajar. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat 

Ketimpangan Di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan 

Kedungsepur Tahun 2004-2008.  Jurnal Ekonomi. Semarang; 

Universitas Diponegoro. 

 

Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika Pengantar dan aplikasinya. Yogyakarta : 

Ekonisia. 

 

Widiyati, Sri. 2011. Pengembangan Ekonomi Kabupaten Semarang Melalui 

Wilayah Andalan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 7 No.1 Maret 

2011. Hal : 1- 5. POLINES Semarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

Lampiran 1 

 

PDRB Kabupaten/Kota Menurut Pembagian Kawasan Strategis 

Atas Dasar harga Konstan 2000 Tahun 2006-2010 

(Juta Rupiah) 
 

Kawasan Strategis 2006 2007 2008 2009 2010 

Kedungsepur 32.210.345,15 33.909.287,55 35.626.756,01 37.439.285,71 39.506.575,05 

Banglingmascakep 31.180.803,39 32.278.934.82 34.160.121,34 35.106.096,93 36.754.032,99 

Purwomanggung 8.231.134,06 10.942.652,06 11.452.614,86 11.977.072,91 12.539.786,26 

Subosukowonosraten 25.415.704,44 26.671.686,27 27.957.244,8 29.403.592,02 30.687.538,52 

Banglor 3.729.732,48 3.871.082,58 4.073.039,81 4.264.767,79 4.466.774,34 

Wanarakuti 18.205.244,43 18.932.099,37 19.735.890,95 20.587.534,77 21.500.418,6 

Tangkallangka 7.597.774,94 7.920.955,61 8.282.878,23 8.641.744,56 9.048.547,06 

Bregas 7.506.456,7 7.889.540,46 8.287.791,59 8.708.030,01 9.134.602,91 

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2011 (diolah) 
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Lampiran 2 

 

PDRB Perkapita Di Kab/Kota Di Kawasan Kedungsepur Atas Dasar Harga 

Konstan 2000 Tahun 2006-2010  

(Juta Rupiah) 

 
Kab/ Kota 2006 2007 2008 2009 2010 

Kota Semarang 11.676.929,29 12.187.351,56 12.676.255,92 13.158.220,10 13.834.185,56 

Kota Salatiga 4.398.945,05 4.537.406,85 4.663.212,18 4.771.289,44 4.975.543,15 

Kab Semarang 5.229.810,33 5.410.191 5.573.831,80 5.749.999,63 5.989.921,10 

Kab Grobogan 2.037.957,13 2.110.729,04 2.206.649,15 2.301.167,68 2.400.500,40 

Kab Demak 2.529.307,84 2.611.076,75 2.695.119,16 2.781.726,43 2.876.335,45 

Kab Kendal 4.798.146,02 4.930.584,81 5.065.556,26 5.270.495,38 5.545.074,56 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011 
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Lampiran 3 

 

Upah Minimum Regional Kawasan Kedungsepur Tahun 2006-2007 

(Ribu Rupiah) 

 

Kab/Kota 2006 2007 2008 2009 2010 

Kota Semarang 586000 650000 715700 838500 939756 

Kab. Semarang 515000 595000 672000 759360 824000 

Kab.Kendal 560000 615000 662500 730000 780000 

Kab. Grobogan 450000 502000 555000 640000 687500 

Kab.Demak 500000 581000 647500 772262 813400 

Kota.Salatiga 500000 582000 662500 750000 803185 

Sumber: BPS Provinsi Jateng, 2011 
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Lampiran 4 

 

Tenaga Kerja yang Terdapat di Kawasan Kedungsepur 

Tahun 2006 – 2010 

 

Kota 2006 2007 2008 2009 2010 

Kota Smg 699.016 702.118 748.302 787.505 526.096 

Kab. Smg 526.096 500.604 519.840 511.770 510.942 

Kab.Knd 467.130 506.468 559.532 513.033 518.428 

Kab. Grbg 725.706 703.119 773.425 705.694 767.310 

Kab.Dmk 499.265 524.480 570.007 536.053 524.939 

Kota.Sltg 83.592 84.146 86.608 87.089 87.565 

Sumber: BPS Provinsi Jateng, 2011 
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Lampiran 5 

 

Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Kedungsepur Tahun 2006-2010 

(Juta Rupiah) 

 

Kab/Kota 2006 2007 2008 2009 2010 

Kota Semarang 224822680 238237999 267914250 306112423 327992259 

Kab. Semarang 32496522 36192748 45149902 52911035 52294851 

Kab.Kendal 66625756 70860501 82942881 90389871 97181797 

Kab. Grobogan 41911235 51564443 66232767 46890617 78364888 

Kab.Demak 33903269 34892164 43817076 50235870 39619757 

Kota.Salatiga 63330008 75741769 71685167 76805714 86235294 

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2011 
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Lampiran 6 

 

DATA REGRESI 

Kab/Kota Tahun 
PDRB 

perkap 
Tenaga 
Kerja 

UMR PAD 

_Kota Smg 2006 11676929 699016,00 586000,00 224822680 

_Kota Smg 2007 12187352 702118,00 650000,00 238237999 

_Kota Smg 2008 12676256 748302,00 715700,00 267914250 

_Kota Smg 2009 13158220 787505,00 838500,00 306112423 

_Kota Smg 2010 13834186 526096,00 939756,00 327992259 

_Kab. Smg 2006 5229810 526096,00 515000,00 66625756 

_Kab. Smg 2007 5410191 500604,00 595000,00 70860501 

_Kab. Smg 2008 5573832 519840,00 672000,00 82942881 

_Kab. Smg 2009 5750000 511770,00 759360,00 90389871 

_Kab. Smg 2010 5989921 510942,00 824000,00 97181797 

_Kab. Knd 2006 4798146 467130,00 560000,00 63330008 

_Kab. Knd 2007 4930585 506468,00 615000,00 75741769 

_Kab. Knd 2008 5065556 559532,00 662500,00 71685167 

_Kab. Knd 2009 5270495 513033,00 730000,00 76805714 

_Kab. Knd 2010 5545075 518428,00 780000,00 86235294 

_Kab. Grbg 2006 2037957 725706,00 450000,00 41911235 

_Kab. Grbg 2007 2110729 703119,00 502000,00 51564443 

_Kab. Grbg 2008 2206649 773425,00 555000,00 66232767 

_Kab. Grbg 2009 2301168 705694,00 640000,00 46890617 

_Kab. Grbg 2010 2400500 767310,00 687500,00 78364888 

_Kab. Dmk 2006 2529308 499265,00 500000,00 33903269 

_Kab. Dmk 2007 2611077 524480,00 581000,00 34892164 

_Kab. Dmk 2008 2695119 570007,00 647500,00 43817076 

_Kab. Dmk 2009 2781726 536053,00 772262,00 50235870 

_Kab. Dmk 2010 2876335 524939,00 813400,00 39619757 

_Kota Sltg 2006 4398945 83592,00 500000,00 32496522 

_Kota Sltg 2007 4537407 84146,00 582000,00 36192748 

_Kota Sltg 2008 4663212 86608,00 662500,00 45149902 

_Kota Sltg 2009 4771289 87089,00 750000,00 52911035 

_Kota Sltg 2010 4975543 87565,00 803185,00 52294851 
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Lampiran 7 

Common effect 

Dependent Variable: PERKAP   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/21/12   Time: 18:48   

Sample: 2006 2010   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. 

        correction)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4630182. 778307.7 5.949038 0.0000 

TK -4.208619 0.545554 -7.714397 0.0000 

UMR -1.978229 1.191665 -1.660055 0.1089 

PAD 0.045582 0.002383 19.12804 0.0000 
     
     R-squared 0.959876     Mean dependent var 5499784. 

Adjusted R-squared 0.955246     S.D. dependent var 3528430. 

S.E. of regression 746441.8     Akaike info criterion 30.00759 

Sum squared resid 1.45E+13     Schwarz criterion 30.19441 

Log likelihood -446.1138     Hannan-Quinn criter. 30.06736 

F-statistic 207.3304     Durbin-Watson stat 0.452989 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 8 

fix effect 

Dependent Variable: PERKAP   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 10/21/12   Time: 18:13   

Sample: 2006 2010   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. 

        correction)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4273870. 278948.5 15.32136 0.0000 

TK -1.292871 0.500651 -2.582379 0.0174 

UMR 0.949643 0.191484 4.959395 0.0001 

PAD 0.013228 0.001658 7.976404 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.999053     Mean dependent var 7102277. 

Adjusted R-squared 0.998692     S.D. dependent var 5048744. 

S.E. of regression 110433.6     Sum squared resid 2.56E+11 

F-statistic 2769.062     Durbin-Watson stat 2.053313 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.999264     Mean dependent var 5499784. 

Sum squared resid 2.66E+11     Durbin-Watson stat 1.784498 
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Lampiran 9 

Random effect 

 

Dependent Variable: PERKAP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/21/12   Time: 18:47   

Sample: 2006 2010   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. 

        correction)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3797643. 701367.7 5.414624 0.0000 

TK -0.669760 1.183686 -0.565826 0.5764 

UMR 0.255096 0.458782 0.556030 0.5829 

PAD 0.019723 0.003969 4.968839 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 620523.8 0.9686 

Idiosyncratic random 111780.8 0.0314 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.809815     Mean dependent var 441636.2 

Adjusted R-squared 0.787871     S.D. dependent var 460757.4 

S.E. of regression 212213.2     Sum squared resid 1.17E+12 

F-statistic 36.90310     Durbin-Watson stat 0.863389 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.679299     Mean dependent var 5499784. 

Sum squared resid 1.16E+14     Durbin-Watson stat 0.008731 
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Lampiran 10 

Uji normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2006 2010

Observations 30

Mean       1.84e-11

Median   36650.74

Maximum  137901.5

Minimum -187421.4

Std. Dev.   93974.86

Skewness  -0.551447

Kurtosis   2.159009

Jarque-Bera  2.404550

Probability  0.300510
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Lampiran 11 

Uji Multikolinieritas 

Variabel Tenaga Kerja (TK) terhadap variable independen lain 

Dependent Variable: TK   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 10/21/12   Time: 18:02   

Sample: 2006 2010   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. 

        correction)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 495398.0 13109.61 37.78892 0.0000 

UMR -0.000220 0.019689 -0.011168 0.9912 

PAD 0.000175 0.000273 0.639916 0.5288 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.998383     Mean dependent var 1107003. 

Adjusted R-squared 0.997868     S.D. dependent var 654127.5 

S.E. of regression 41946.18     Sum squared resid 3.87E+10 

F-statistic 1940.010     Durbin-Watson stat 2.424663 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.960939     Mean dependent var 511862.6 

Sum squared resid 5.37E+10     Durbin-Watson stat 2.169962 
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Lampiran 11 Lanjutan 

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variable independen lain 

 

Dependent Variable: PAD   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 10/21/12   Time: 18:05   

Sample: 2006 2010   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. 

        correction)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 34748175 23044200 1.507892 0.1458 

UMR 94.77472 6.417256 14.76873 0.0000 

TK -4.824182 45.32773 -0.106429 0.9162 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.972669     Mean dependent var 1.31E+08 

Adjusted R-squared 0.963972     S.D. dependent var 84441921 

S.E. of regression 10933848     Sum squared resid 2.63E+15 

F-statistic 111.8483     Durbin-Watson stat 1.804930 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.977625     Mean dependent var 95111850 

Sum squared resid 4.62E+15     Durbin-Watson stat 0.938354 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

Lampiran 11 Lanjutan 

 

Variabel Upah Minimum Regional (UMR) terhadap variable independen 

lain 

 

Dependent Variable: UMR   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 10/21/12   Time: 18:04   

Sample: 2006 2010   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. 

        correction)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 229065.8 118772.0 1.928618 0.0668 

TK 0.088277 0.189816 0.465066 0.6465 

PAD 0.004087 0.000434 9.418604 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.737153     Mean dependent var 730247.9 

Adjusted R-squared 0.653520     S.D. dependent var 235566.0 

S.E. of regression 79503.22     Sum squared resid 1.39E+11 

F-statistic 8.814115     Durbin-Watson stat 0.840239 

Prob(F-statistic) 0.000036    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.659999     Mean dependent var 662972.1 

Sum squared resid 1.43E+11     Durbin-Watson stat 0.797230 
     
     

 

 

 

 


