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ABSTRAK 

Yaumul Falah. 2015. Analisis Pengaruh Kepadatan Penduduk, Upah Minimum 

dan Banyak Tamatan SMA Terhadap Banyak Pengangguran di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013. Tugas akhir, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. 

Supriyono, M.Si dan Pembimbing Pendamping Dra. Nur Karomah Dwidayati, 

M.Si 

Kata kunci : kepadatan penduduk, upah minimum, banyak tamatan SMA, 

banyak pengangguran 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak pengangguran di Jawa Tengah 

tahun 2013. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan dengan 

besarnya angka pengangguran. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2013 lebih tinggi dari pada tahun 2012. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh kepadatan 

penduduk, upah minimum dan banyak tamatan SMA terhadap banyak 

pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, Pengaruh kepadatan 

penduduk terhadap banyak pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, 

Pengaruh upah minimum terhadap banyak pengangguran di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2013, Pengaruh tamatan SMA terhadap banyak pengangguran di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013, Model regresi linear ada korelasi antara eror satu 

dengan error lainnya, Pemenuhan asumsi yang mengatakan bahwa error untuk 

model linear diasumsikan memiliki varian identik, Seberapa besar kontribusi 

kepadatan penduduk, upah minimum dan banyak tamatan SMA terhadap banyak 

pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. 

Dalam penelitian ini di gunakan data sekunder yang ukurannya 20. 

Analisis data untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan SPSS versi 16 

yaitu regresi linear berganda. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh kepadatan penduduk, 

upah minimum dan banyak tamatan SMA terhadap banyak pengangguran di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, tidak ada pengaruh kepadatan penduduk 

terhadap banyak pengangguran di Provinsis Jawa Tengah tahun 2013, ada 

pengaruh upah minimum terhadap banyak pengangguran di Provinsis Jawa 

Tengah tahun 2013, ada pengaruh banyak tamatan SMA terhadap banyak 

pengangguran di Provinsis Jawa Tengah tahun 2013, tidak mempunyai hubungan 

dan pengaruh terhadap banyak pengangguran, tidak ada korelasi antar variabel, 

tidak ada error pada model linear dan kepadatan penduduk, upah minimum dan 

banyak tamatan SMA memliki kontribusi sebesar 50.8% terhadap banyak 

pengangguran. Saran dari penelitian ini penelitian selanjutnya lebih 

memperhatikan faktor lain yang dimungkinkan lebih mempengaruhi banyaknya 

pengangguran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dalam 

pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu 

permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah 

pengangguran. Angka pengangguaran di Provinsi Jawa Tengah sendiri pada tahun 

2013 mencapai 1.022.728 (Badan Pusat Statistik, 2014). 

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan besarnya angka 

pengangguran. Hal itu dikarenakan pengangguran merupakan salah satu faktor 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan akibat pembangunan ekonomi. Jumlah 

penduduk yang meningkat diikuti pula dengan jumlah angkatan kerja yang 

meningkat, akan mengakibatkan jumlah pengangguran yang meningkat apabila 

tidak diikuti dengan peningkatan lapangan pekerjaan. 

Menurut buku Jawa Tengah dalam angka tahun 2014 pertumbuhan yang 

terjadi pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi oleh 

tingginya penyerapan tenaga kerja yang ada. Akibat dari kurangnya penyerapan 

tenaga kerja yang tersedia akan menimbulkan tingkat pengangguran yang cukup 

tinggi. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 lebih 

tinggi dari pada tahun 2012. 

Pengangguran merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah. Beberapa indikator yang mempengaruhi besarnya 
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pengangguaran adalah kepadatan penduduk, upah minimum, banyak tamatan 

SMA. Peningkatan kepadatan penduduk berdampak pada peningkatan angkatan 

kerja yang pada akhirnya mempengaruhi besarnya pengangguran. Oleh karena itu 

semakin tinggi pendidikan dan tingkat upah minimum yang ditetapkan akan 

membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran (Kauffman dan 

Hochikiss,2000) 

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga 

kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Gregory Mankiw, 

2007). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah 

akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada.  

Dengan demikian untuk mengurangi banyak pengangguran pemerintah harus 

menambah lapangan kerja. 

 

1.2. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

a. Apakah ada pengaruh kepadatan penduduk, upah minimum dan banyak 

tamatan SMA terhadap banyak pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2013? 

b. Apakah ada pengaruh kepadatan penduduk terhadap banyak pengangguran di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2013? 
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c. Apakah ada pengaruh upah minimum terhadap banyak pengangguran di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2013? 

d. Apakah ada pengaruh banyak tamatan SMA terhadap banyak pengangguran 

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013? 

e. Apakah ada korelasi antara eror satu dengan eror lainnya? 

f. Apakah ada eror  model linear diasumsikan memiliki varian identik? 

g. Seberapa besar kontribusi kepadatan penduduk, upah minimum dan banyak 

tamatan SMA terhadap banyak pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2013? 

 

2. Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis hanya mengambil data 

kepadatan penduduk, banyak tamatan SMA, upah minimum dan banyak 

pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. Data tersebut dianalisis dan 

diketahui yang paling dominan mempengaruhi banyak pengangguran di Provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2013 dengan menggunakan program SPSS. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui 

1. Pengaruh kepadatan penduduk, upah minimum dan banyak tamatan SMA 

terhadap banyak pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. 

2. Pengaruh kepadatan penduduk terhadap banyak pengangguran di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013. 
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3. Pengaruh upah minimum terhadap banyak pengangguran di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013. 

4. Pengaruh tamatan SMA terhadap banyak pengangguran di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013. 

5. Model regresi linear ada korelasi antara eror satu dengan error lainnya. 

6. Pemenuhan asumsi yang mengatakan bahwa error untuk model linear 

diasumsikan memiliki varian identik. 

7. Seberapa besar kontribusi kepadatan penduduk, upah minimum dan banyak 

tamatan SMA terhadap banyak pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2013. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Mahasiswa 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat untuk 

mahasiswa antara lain. 

a. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan sehingga 

menunjang persiapan untuk terjun kedunia kerja. 

b. Menambah wawasan yang lebih luas tentang kepadatan penduduk, banyak 

tamatan SMA, upah minimum, banyak pengangguran dan juga tentang 

SPSS.  
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2. Bagi Jurusan Matematika 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat untuk 

jurusan antara lain. 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi 

mahasiswa. 

b. Sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan bahan bacaan yang 

dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

3. Bagi Instansi 

Penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat untuk instansi yaitu 

bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan 

statistik dan mendukung kegiatan penelitian dalam analisis data yang 

menggunakan program SPSS sehingga mempermudah untuk melakukan 

analisis data hasil penelitian di lapangan. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam tugas akhir ini 

penulis menyusun sistematika sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan landasan teori yang diambil dari 

data penelitian yang akan dikemukakan mengenai landasan teori penelitian. 
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Bab III Metode Penelitian, menguraikan tentang variabel penelitian dan 

definisi operasional, dan, metode pengumpulan data penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan, menguraikan tentang deskriptif objek 

penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian. 

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

ini serta beberapa saran yang membangun pihak-pihak terkait dalam masalah 

pengangguran.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai banyak pengangguran dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya meliputi kepadatan penduduk, upah minimum dan 

banyak tamatan SMA. Selain itu juga akan dibahas tentang program yang 

digunakan yaitu program SPSS. 

 

2.1.1. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu daerah per satuan 

luas. Kepadatan penduduk disuatu wilayah dapat dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

                   
               

            
 

(Saraswati 2006:15) 

Permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebaranya yang tidak 

merata. Hal ini menyebabkan pada wilayah yang jarang penduduknya, kekayaan 

alam tidak terkelola dengan baik akibat kurangnya sumber daya manusia. 

Sebaliknya, pada wilayah padat penduduk terjadi kelebihan sumber daya manusia. 

Hal ini menyebabkan wilayah tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan 

penduduknya akibat telah melebihi kapasitas daya dukungnya. Kondisi demikian 
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menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan, 

kriminalitas, pemukiman kumuh dan sebagainya (Pujiastuti, 2006). 

 

2.1.2. Upah Minimum 

Upah minimum pertama kali dikenalkan di Indonesia pada awal tahun 

1970-an, tetapi sampai dengan akhir tahun 1980-an lebih banyak bersifat simbolik 

saja. Sejak akhir tahun 1980-an, seiring dengan berbagai perubahan dalam pasar 

tenaga kerja, peranan upah minimum berubah menjadi penting. Dalam paruh 

pertama tahun 1990-an, pemerintah meningkatkan upah minimum real lebih dari 

dua kali lipat. Dalam paruh kedua tahun 1990-an, secara nominal upah minimum 

masih terus meningkat, tetapi dalam hitungan real kenaikannya kecil. Bahkan 

pada tahun 1998 nilai real upah minimum jatuh cukup besar karena tingginya 

inflasi pada tahun tersebut akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia. 

Akan tetapi, peranan penting upah minimum sebagai salah satu kunci 

kebijakan ekonomi dan sosial kembali menonjol sejak tahun 2000. Pada tahun ini 

dan juga tahun berikutnya pemerintah menaikan upah minimum dengan tingkat 

kenaikan yang besar. Hal ini mengakibatkan tingkat upah minimum real pada 

tahun 2001 sudah lebih tinggi daripada tingkat upah minimum real tertinggi pra-

krisis pada tahun 1997. Hal yang lebih penting lagi, kenaikan besar upah 

minimum ini dilakukan pada saat perekonomian Indonesia masih terseok-seok 

berusaha keluar dari krisis. 

Baik dari segi teori maupun bukti empirik, tidak ada kesepakatan 

mengenai arah dan besarnya dampak upah minimum terhadap kesempatan kerja. 
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Dari segi teori, model pasar tenaga kerja kompetitif meramalkan bahwa upah 

minimum yang ditetapkan diatas tingkat upah keseimbangan pasar akan 

mengurangi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, sehingga akan menyebabkan 

pengangguran (Edy Priyono,2002:17-18). 

 

2.1.3. Banyak Tamatan SMA 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir dari seorang. Karena di era global seperti ini persaingan semakin ketat 

diiringi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. 

Upaya mencerdaskan bangsa ditegaskan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian 

abadi dan keadilan sosial”. Maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

diselenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan 

efesiensi manajemen pendidikan (Anonim:2003). 

Untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang 

dalam sistem pendidikan nasional, dalam peraturan pemerintah RI no 47 tahun 

2008 tentang wajib belajar pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 

bagi anak usia sekolah dasar 7-12 tahun yang bertujuan memberikan pendidikan 

minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi 
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dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Pelaksanaan pendidikan dasar dua belas tahun merupakan salah satu cara 

atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. 

Persyaratan dalam dunia kerja menuntut kualitas serta pengetahuan pelamar kerja 

lebih unggul sehingga dengan basis pendidikan dasar dua belas tahun tentunya 

dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja lebih baik. 

Menunjukan dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi akan 

memberikan kemampuan bagi lulusan SMA yang menjadikan sumber daya 

manusia berkualitas dan memberikan efektivitas produksi yang akhirnya dapat 

menyumbang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Masalah baru yang timbul 

ketika terjadi peningkatan jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan 

jumlah lulusan. Masalah ini memang selalu menjadi persoalan yang perlu 

dipecahkan dalam perekonomuan suatu wilayah. Tingginya angka pengangguran 

tidak hanya menimbulkan masalah-masalah dibidang ekonomi, melainkan 

masalah dibidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan (Atmati, 2005). 

Berdasarkan buku Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2014, banyak 

tamatan SMA di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 4.207.373 orang. 

Pada jumlah pengangguran tamatan SMA tahun 2013 lebih banyak dibandingkan 

tahun 2012 yaitu sebesar 4.057.303 orang. 
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2.1.4. Banyak Pengangguran 

Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja 

mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja 

(pengangguran). Hal ini lebih diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang 

kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu pengangguran juga terjadi 

karena angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia 

usaha. Pengangguran dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan penyebabnya. 

1. Pengangguran Berdasarkan Sifatnya 

Pengangguran berdasarkan sifatnya dikelompokkan dalam pengangguran 

terbuka, setengah terbuka dan pengangguran terselubung. 

a. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan 

tidak memiliki pekerjaan. 

b. Setengah Pengangguran 

Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerjanya tidak 

optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerjanya dalam satu 

minggu kurang dari 36 jam. 

c. Pengangguran Terselubung 

Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tidak 

optimum karena kelebihan tenaga kerja. Umpamanya seorang petani yang 

menggarap sawah sebenarnya cukup hanya dikerjakan oleh satu orang, tetapi 

karena anaknya tidak punya pekerjaan dia ikut menggarap tanah tersebut, 

maka anak petani tersebut termasuk penganggur terselubung. 
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2. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya 

Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dikelompokkan dalam enam 

jenis yakni. 

a. Pengangguran Struktural 

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan 

adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Struktur perekonomian 

menggambarkan berapa besar peranan setiap sektor kegiatan ekonomi dalam 

pendapatan nasional. Di Indonesia ada 11 sektor kegiatan ekonomi, yaitu 

pertanian, industri, listrik gas dan air minum, bangunan, perdagangan, 

transportasi dan komunikasi, perdagangan hotel dan restaurant, bank dan 

lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah serta jasa. Industrialisasi di 

Indonesia menyebabkan negara kita mengalami perubahan struktur ekonomi 

dari negara agraris menjadi negara industri. Kondisi ini mengakibatkan 

tenaga kerja yang memiliki keahlian disektor pertanian tidak terserap disektor 

industri sehingga mereka akan menganggur. 

b. Pengangguran Friksional 

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan 

pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, 

sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. 

c. Pengangguran Musiman 

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh 

perubahan musim. Contoh buruh penebang tebu hanya akan bekerja pada 
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musim giling tebu, tetapi kalau musim giling sudah habis ia akan 

menganggur. 

d. Pengangguran Voluntary 

Pengangguran jenis ini terjadi karena adanya orang yang sebenarnya 

masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela dia tidak bekerja (minta berhenti 

bekerja). Contohnya, seorang pegawai sebuah perusahaan berhenti bekerja 

karena punya uang yang banyak, adapun untuk memenuhi kebutuhan dia 

memperolehnya dari penghasilan uang yang didepositokan atau dengan 

menyewakan rumah. 

e. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran jenis ini terjadi karena adanya mekanisasi atau 

penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, untuk 

mencangkul sawah biasanya menggunakan tenaga manusia sebanyak 10 

orang setelah menggunakan mesin traktor cukup dengan satu orang saja, 

maka yang 9 orang lagi menjadi penganggur. 

f. Pengangguran Deflasioner 

Pengangguran deflasioner disebabkan oleh pencari kerja lebih banyak 

dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia (Kardiman, 2006:65-

66). 

3. Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat dibagi empat. 

a. Pengangguran konjunktural, yaitu jenis pengangguran yang disebabkan 

oleh adanya gelombang konjunktur karena adanya kelesuan atau 

kemunduran kegiatan ekonomi nasional. Jika permintaan masyarakat lesu 
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dan barang tidak laku, produksi dikurangi (atau paling tidak akan 

ditambah) sehingga pemakaian faktor produksi akan dikurangi yang 

berarti terjadi pengangguran. 

b. Pengangguran struktural terjadi karena masalah dari segi penawaran. Kalau 

masyarakat masih kekurangan perusahaan industri, kekurangan prasarana, 

kurang modal, kurang keahlian dan sebagaianya, maka produksi tidak bisa 

ditingkatkan dan banyak faktor produksi yang tidak terpakai. Pengangguran 

jenis ini dapat juga terjadi kalau ada penggantian teknologi, misalnya 

pemakaian mesin-mesin di pabrik rokok menggeser pemakaian tenaga kerja 

manusia. Pemakaian alat transportasi bermesin menggeser angkutan becak. 

Pabrik tekstil mematikan usaha pertenunan kecil-kecilan di desa. Ini disebut 

pengangguran teknologis. 

c. Pengangguran musiman, yaitu jenis pengangguran yang terjadi secara berkala 

karena pengaruh musim. Misalnya disektor pertanian, pekerjaan paling padat 

adalah pada musim tanam dan musin panen, tetapi dimasa selang antara 

musim tanam dan panen banyak terjadi pengangguran. Pada waktu musim 

giling, pabrik gula bekerja siang-malam. Tetapi selesai masa giling, para 

pekerja disuruh pulang. Pengangguran di pedesaan sering disebut juga 

pengangguran tersembunyi atau tak kentara (disguised unemployment) karena 

kelihatannya ada saja yang dikerjakan tetapi seandainya mereka tidak ikut 

bekerja, produksi tidak akan berkurang. 

d. Pengangguran friksional atau transisional (peralihan) terjadi karena adanya 

perpindaham tenaga kerja dari sektor atau pekerjaan yang satu ke sektor atau 
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pekerjaan yang lain. Misalnya, terjadinya perpindahan tenaga kerja dari 

sektor pertanian kesektor industri atau keluar dari jenis pekerjaan yang satu 

tetapi belum mendapat pekerjaan baru. Proses perpindahan itu selain 

memerlukan waktu, juga memerlukan penyesuaian (perlu latihan-latihan 

keterampilan teknis untuk bidang yang baru). Jenis pengangguran ini dalam 

negara-negara industri pun dianggap normal selama tidak melebihi 3-4-5%. 

Jadi, “full employment” tidak berarti 100% tetapi sekitar 95% dari angkatan 

kerja yang bekerja. 

Pengangguran menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial bagi 

yang mengalaminya. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian juga tidak 

mendapat penghasilan dan yang tidak berpenghasilan tidak dapat membelanjakan 

uang untuk membeli barang kebutuhan hidup. Pengangguran yang 

berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi diri penganggur 

dan keluarganya. Bila jumlah penganggur banyak, pasti akan timbul kekacauan 

sosial dan politik, mungkin juga kriminal. Tingkat produksi yang sebenarnya bisa 

diraih tidak tercapai, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat merosot (Gilarso, 2004:209). 

Berdasarkan buku Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2014, banyak 

pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 1.022.728 orang. 

Pada jumlah banyak pengangguran tahun 2013 lebih banyak dibandingkan tahun 

2012 yaitu sebesar 962.141 orang. 

 

2.1.5. SPSS 
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Pada sub bab ini akan dijelaskan langkah-langkah dan prosedur analisis uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokesdatisitas, uji regresi 

berganda, uji regresi sederhana dan uji kontribusi. 

 

2.1.5.1. Prosedur dan Langkah Uji Normalitas 

1. Pada lembar Variable View dari SPSS Data Editor didefinisikan variabel 

Banyak Pengangguran dengan nama Pengangguran sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 SPSS Data Editor 

2. Kemudian pada lembar Data View dari SPSS Data Editor, dimasukkan data 

Banyak Pengangguran kedalam SPSS sebagai berikut. 
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Gambar 2.2 Data View 

Disini dilakukan uji normalitas dari data yang telah dimasukkan 

3. Klik Analyze → Descriptive Statistics → Explore sebagai berikut. 
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Gambar 2.3 Langkah Analisis Normalitas Menggunakan Explore 

4. Akan didapat tampilan berikut. 

 

Gambar 2.4 Tampilan Explore  

5. Pindahkan variabel Banyak Pengangguran yang akan diuji normalitasnya 

kedalam Dependent List sebagai berikut. 
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Gambar 2.5 Tampilan Explore  

6. Kemudian klik Plots dan beri tanda check pada kotak disamping kiri 

Normality plots with tests sebagai berikut. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Explore: Plots 

7. Kemudian klik Continue dan klik Ok. 

 

2.1.5.2. Prosedur dan Langkah Uji Multikolinieritas 

1. Pada lembar Variable View dari SPSS Data Editor didefinisikan variabel 

Banyak Pengangguran dengan nama Pengangguran, variabel Kepadatan 

Penduduk dengan nama Kepadatan_Penduduk, variabel Upah Minimum 

dengan nama Upah_Minimum, variabel Banyak Tamatan SMA dengan 

nama Tamatan_SMA sebagai berikut. 
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Gambar 2.7 SPSS Data Editor 

2. Kemudian pada lembar Data View dari SPSS Data Editor, dimasukkan data 

Banyak Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Upah Minimum dan 

Banyak  Tamatan SMA kedalam SPSS sebagai berikut. 

 

Gambar 2.8 Data View 

Disini dilakukan uji multikolinieritas dari data yang telah dimasukkan 

3. Klik Analyze → Regression → Linear sebagai berikut. 
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Gambar 2.9 Langkah Analisis Multikolinieritas Menggunakan Regression 

4. Akan didapat tampilan berikut. 

 

Gambar 2.10 Tampilan Linear Regression 

5. Pindahkan variabel Banyak Pengangguran kedalam Dependent,  

sedangakan variabel Kepadatan Penduduk, variabel Upah Minimum dan 

variabel Banyak Tamatan SMA kedalam Independent(s) sebagai berikut. 
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Gambar 2.11 Tampilan Linear Regression  

6. Kemudian klik Statistics dan beri tanda check pada Estimates, Model fit dan 

Colinearity diagnostics sebagai berikut. 

 

Gambar 2.12 Tampilan Linear Regression: Statistics 

7. Kemudian klik Continue dan klik Ok. 

 

2.1.5.3. Prosedur dan Langkah Uji Autokorelasi 

1. Pada lembar Variable View dari SPSS Data Editor didefinisikan variabel 

Banyak Pengangguran dengan nama Pengangguran, variabel Kepadatan 
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Penduduk dengan nama Kepadatan_Penduduk, variabel Upah Minimum 

dengan nama Upah_Minimum, variabel Banyak Tamatan SMA dengan 

nama Tamatan_SMA sebagai berikut. 

 

Gambar 2.13 SPSS Data Editor 

2. Kemudian pada lembar Data View dari SPSS Data Editor, dimasukkan data 

Banyak Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Upah Minimum dan 

Banyak  Tamatan SMA kedalam SPSS sebagai berikut. 

 

Gambar 2.14 Data View 
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Disini dilakukan uji autokorelasi dari data yang telah dimasukkan 

3. Klik Analyze → Regression → Linear sebagai berikut. 

 

Gambar 2.15 Langkah Analisis Autokorelasi Menggunakan Regression 

4. Akan didapat tampilan berikut. 

 

Gambar 2.16 Tampilan Linear Regression 
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5. Pindahkan variabel Banyak Pengangguran kedalam Dependent,  

sedangakan variabel Kepadatan Penduduk, variabel Upah Minimum dan 

variabel Banyak Tamatan SMA kedalam Independent(s) sebagai berikut. 

 

Gambar 2.17 Tampilan Linear Regression  

6. Kemudian klik Statistics dan beri tanda check pada Estimates, Model fit dan 

Durbin-Watsonsebagai berikut. 

 

Gambar 2.18 Tampilan Linear Regression: Statistics 

7. Kemudian klik Continue dan klik Ok. 
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2.1.5.4. Prosedur dan Langkah Uji Heterokesdatisitas 

1. Pada lembar Variable View dari SPSS Data Editor didefinisikan variabel 

Banyak Pengangguran dengan nama Pengangguran, variabel Kepadatan 

Penduduk dengan nama Kepadatan_Penduduk, variabel Upah Minimum 

dengan nama Upah_Minimum, variabel Banyak Tamatan SMA dengan 

nama Tamatan_SMA sebagai berikut. 

 

Gambar 2.19 SPSS Data Editor 

2. Kemudian pada lembar Data View dari SPSS Data Editor, dimasukkan data 

Banyak Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Upah Minimum dan 

Banyak  Tamatan SMA kedalam SPSS sebagai berikut. 
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Gambar 2.20 Data View 

Disini dilakukan uji heterokesdatisitas dari data yang telah dimasukkan 

3. Klik Analyze → Regression → Linear sebagai berikut. 
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Gambar 2.21 Langkah Analisis Heterokesdatisitas Menggunakan Regression 

4. Akan didapat tampilan berikut. 

 

Gambar 2.22 Tampilan Linear Regression 

5. Pindahkan variabel Banyak Pengangguran kedalam Dependent,  

sedangakan variabel Kepadatan Penduduk, variabel Upah Minimum dan 

variabel Banyak Tamatan SMA kedalam Independent(s) sebagai berikut. 

 

Gambar 2.23 Tampilan Linear Regression  

6. Kemudian klik Save dan beri tanda check pada Unstandardized sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.24 Tampilan Linear Regression: Save 

7. Lalu klik Continue dan klik Ok, abaikan saja output SPSS yang muncul, lihat 

dibagian Data View maka akan muncul variabel baru dengan nama RES_1 

sebagai berikut. 
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Gambar 2.25 Tampilan View Dengan Variabel Res_1 

8. Selanjutnya buat variabel RES2, dengan Transform → Compute Variable 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.26 Langkah Membuat RES2 
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9. Akan didapat tampilan berikut. 

 

Gambar 2.27 Tampilan Compute Variable 

10. Pada kotak Target Variable diisi dengan RES2, pada Function grup pilih 

All kemudian pada Functions and Special Variables klik Abs sehingga pada 

Numeric Expression akan tampil tulisan ABS(?). Tanda tanya dalam kurung 

kemudian diganti dengan RES_1 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.28 Tampilan Compute Variable Untuk Membuat RES2 
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11. Klik Ok, abaikan saja output yang muncul, lihat dibagian Data View maka 

akan muncul sebagai berikut. 

 

Gambar 2.29 Tampilan View Data Dengan Variabel RES_1 Dan RES2 

12. Jika sudah muncul RES2 lalu pilih Analyze → Regression → Linear sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.30 Tampilan Analisis Uji Heterokesdatisitas Dengan Variabel 

RES2 

13. Akan didapat tampilan berikut. 

 

Gambar 2.31 Tampilan Linear Regression 

14. Pada tampilan Linear Regression, keluarkan dulu variabel Pengangguran 

yang terdapat pada Dependent dan ganti dengan variabel RES2 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 2.32 Tampilan Linear Regression 

15. Lalu klik Save pada bagian Residual, hilangkan tanda Check pada 

Unstardardized sebagai berikut. 
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Gambar 2.33 Tampilan Linear Regression: Save 

16. Kemudian klik Continue dan klik Ok. 

 

2.1.5.5. Prosedur dan Langkah Uji Pengaruh Kepadatan Penduduk, Upah 

Minimum dan Banyak Tamatan SMA Terhadap Banyak 

Pengangguran 

1. Pada lembar Variable View dari SPSS Data Editor didefinisikan variabel 

Banyak Pengangguran dengan nama Pengangguran, variabel Kepadatan 

Penduduk dengan nama Kepadatan_Penduduk, variabel Upah Minimum 

dengan nama Upah_Minimum, variabel Banyak Tamatan SMA dengan 

nama Tamatan_SMA sebagai berikut. 
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Gambar 2.34 SPSS Data Editor 

2. Kemudian pada lembar Data View dari SPSS Data Editor, dimasukkan data 

Banyak Pengangguran, Kepadatan Penduduk, Upah Minimum dan 

Banyak  Tamatan SMA kedalam SPSS sebagai berikut. 

 

Gambar 2.35 Data View 

Disini dilakukan uji regresi berganda dari data yang telah dimasukkan 

3. Klik Analyze → Regression → Linear sebagai berikut. 
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Gambar 2.36 Langkah Analisis Regresi Berganda Menggunakan Regression 

4. Akan didapat tampilan berikut. 

 

Gambar 2.37 Tampilan Linear Regression 

5. Pindahkan variabel Banyak Pengangguran kedalam Dependent,  

sedangakan variabel Kepadatan Penduduk, variabel Upah Minimum dan 

variabel Banyak Tamatan SMA kedalam Independent(s) sebagai berikut. 
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Gambar 2.38 Tampilan Linear Regression  

6. Kemudian klik Continue dan klik Ok. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel-variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen (tergantung) 

dan variabel independen (bebas). Indikator yang diterapkan untuk masing-masing 

variabel adalah. 

1. Variabel terikat adalah banyak Pengangguran (Y) 

2. Variabel bebas adalah. 

a. Kepadatan Penduduk (X1) 

b. Upah Minimum (X2) 

c. Banyak Tamatan SMA (X3) 

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut sebagai 

berikut. 

1. Banyak Pengangguran (Y) 

Merupakan berapa banyak pengangguran yang ada di Jawa Tengah tahun 

2013 

2. Kepadatan Penduduk (X1) 

Menyatakan kepadatan penduduk yang ada di Jawa Tengah tahun 2013 

3. Upah Minimum (X2) 

Menyatakan upah minimum per kabupaten yang ada di Jawa Tengah tahun 

2013 
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4. Banyak Tamatan SMA Tahun 2013 (X3) 

Menyatakan berapa banyak tamatan SMA yang ada di Jawa Tengah tahun 

2013 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang banyak 

pengangguran, kepadatan penduduk, upah minimum dan banyak tamatan SMA 

yang ada di Jawa Tengah tahun 2013 dan data ini diperoleh dari Badan Pusat 

Statiatik Provinsi Jawa Tengah. 

c. Metode Studi Pustaka 

Metode kepustakaan digunakan untuk melancarkan kegiatan dalam 

perolehan data. Dengan metode  kepustakaan ini  penulis mengumpulkan, 

memilih dan menganalisis beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan 

masalah pengangguran, kepadatan penduduk, upah minimum dan banyak tamatan 

SMA. 

 

3.3. Analisis Data Penelitian 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yaitu 

analisis regresi yang memproses pengaruh lebih dari satu variable independen 
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terhadap sebuah variable dependen. Model regresi ganda didefinisikan sebagai 

berikut. 

                              

                 
 

Dengan: 

                                                                     

                                  

                                        

                       

Koefisien-koefisien                  ditentukan dengan menggunakan 

metode kuadrat terkecil (Least Square Method) yang menghasilkan persamaan normal 

sebagai berikut. 

     ∑     ∑     ∑       ∑   ∑  

  ∑     ∑  
    ∑       ∑         ∑    

 ∑    

  ∑     ∑       ∑  
    ∑         ∑    

 ∑    

  ∑     ∑       ∑       ∑  
      ∑    

 ∑    
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Bila sistem persamaan tersebut diselesaikan, maka akan diperoleh nilai 

                . Kemudian dapat dibentuk persamaan regresi berganda. Apabila 

persamaan regresi telah diperoleh, maka dapat diramalkan nilai Y dengan syarat bila nilai 

X1, X2, X3, … , Xn  sebagai variabel bebas sudah diketahui. Selain itu, juga akan diketahui 

persamaan regresi estimasi  ̂                          

 

 

3.3.1. Uji Prasyarat 

3.3.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak. Jika data berasal dari populasi 

berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji dengan metode statistik 

parametrik. Sebaliknya, jika data tidak berdistribusi normal, maka di gunakan uji 

statistik nonparametrik. 

Misalkan dipunyai sampel acak dari hasil pengamatan              . 

Hipotesis yang diuji H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan H1 

: Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji normalisasi yang 

digunakan adalah uji liliefors karena data yang sampel yang digunakan 20 data  

dengan rumus: 

   
    ̅

 
 

Dimana   ̅  
∑  

 
   dan       √

∑     ̅ 

   
. 

Keterangan : 
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   = harga bilangan baku 

n = populasi 

 ̅ = rata-rata dari sampel 

s = Simpangan baku dari sampel 

 (Sudjana, 2002 : 466) 
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3.3.1.2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Imam Ghozali, Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independent). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independent. Jika variabel independent saling berkorelasi maka variabel 

ini tidak ontogonal. Variabel ontogonal adalah variabel independent yang nilai 

korelasi antar sesama varibel independent sama dengan nol. 

Dalam mempermasalahkan kurangnya perhatian yang diberikan pada 

permasalahan ukuran sampel dan perhatian yang tidak semestinya pada problem 

multikolinieritas. Walapun tidak ada metode yang pasti dalam mendeteksi 

multikolinieritas, terdapat beberapa indikator, yakni. 

1) Tanda paling jelas ketika R
2
 sangat tinggi, tetapi tidak ada koefisien regresi 

yang secara statistik signifikan berdasarkan uji t konvensional. Kasus ini, 

tentu saja ekstrem. 

2) Pada model yang hanya melibatkan dua variabel penjelas, ide yang cukup 

baik untuk mendeteksi kolinieritas adalah memeriksa koefisien korelasi zero-

order atau sederhana diantara kedua variabel. Jika koefisien ini tinggi, 

multikolinieritas terjadi. 

3) Bagaimanapun, koefisien korelasi zero-order dapat menyesatkan pada model 

yang melibatkan lebih dari dua variabel X karena memungkinkan koefisien 

korelasi zero-order yang rendah, tetapi multikolinieritasnya tinggi. Pada 

situasi seperti ini, seseorang mungkin perlu untuk memeriksa koefisien 

korelasi parsial. 
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4) Jika R
2
 tinggi, tetapi korelasi parsial rendah, mungkin terdapat 

multikolinieritas. Disini, satu atau lebih variabel mungkin tidak berguna. 

Namun demikian, jika R
2
 tinggi dan koefisien korasi parsial juga tinggi, 

multikolinieritas mungkin belum dapat dideteksi. Demikian juga, seperti yang 

dikemukakan C. Robert Wichers, Krishna Kumar, John O’Hagan, dan 

Brendan McCabe, terdapat beberapa masalah statistik dengan uji korelasi 

parsial yang disarankan oleh Farrar dab Glauber. 

5) Oleh karena itu, seseorang mungkin melakukan regresi untuk setiap variabel 

Xi terhadap variabel X sisanya pada model dan mencari tahu koefisien 

determinasinya, Ri
2
. Nilai Ri

2
 yang tinggi menunjukkan bahwa Xi berkorelasi 

kuat dengan semua variabel X lainnya. Jadi, seseorang dapat menghilangkan 

Xi (tersebut) dari model, asal jangan membawa pada bias spesifikasi yang 

serius. 

Cara mengatasi masalah multikolinearitas diantaranya. 

1) Menggunakan informasi dugaan sebelumnya. 

2) Mengkombinasikan data cross-section dan time-series. 

3) Menghilangkan variabel yang sangat berkolinear. 

4) Transformasi data. 

5) Memperoleh data baru atau tambahan. 

Peran multikolinearitas dalam prediksi dan menunjukkan bahwa terkecuali 

struktur kolinieritas berlanjut pada sampel berikutnya, maka berbahaya untuk 

menggunakan estimasi regresi yang mengandung problem multikolinieritas untuk 

tujuan permalan. Jika dalam model terdapat multikolinieritas maka model tersebut 
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memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir 

dengan ketetapan yang tinggi. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan 

membuat hipotesis. 

Tolerence value < 0,10 atau VIF >10  : terjadi multikolinieritas 

Tolerence value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinieritas 

Multikolinieritas artinya terdapat hubungan linier yang sempurna diantara 

semua variabel independent dari model regresi. Dalam model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Uji 

multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai toleransi lebih besar dari 10% 

(0,10) dengan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka tidak 

terdapat multikolinieritas. 

 

3.3.1.3. Uji Autokorelasi 

Menurut Imam Ghozali, Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan periode t-1 sebelumny. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian 

ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). 
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Dalam dunia statistik, Uji Durbin Watson adalah sebuah test yang 

digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual 

(prediction errors) dari sebuah analisis regresi. Yang dimaksud dengan 

autokorelasi adalah “hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain 

dengan jeda waktu tertentu”. Uji ini dikemukakan oleh James Durbin dan 

Geoffrey Watson. Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 

satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada 

variabel diantara variabel independent. 

Tabel 3.1 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokotrelasi 

positif 

No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi 

negative 

Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada korelasi 

negative 

No decision 4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Tidak ada utokorelasi 

positif atau negative 

Tidak ditolak du < d < 4-du 

 

Autokorelasi artinya ada tidaknya korelasi diantara anggota-anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersususn dalam deret waktu terhadap variabel 
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dependent. Saat melakukan deteksi autokorelasi, tidak akan terlepas dengan tabel 

Durbin Watson. Tabel tersebut menjadi alat pembanding terhadap nilai Durbin 

Watson hitung.   

 

3.3.1.4. Uji Heteroskedastisitas 

Deteksi heteroskedastisitas berarti bahwa varian gangguan µ tidak sama 

untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas juga bertentangan dengan salah satu 

asumsi dasar regresi homokesdatisitas yaitu µi yang tercakup dalam fungsi regresi 

bersifat homokedastisitas, artinya semua memiliki varian gangguan µi yang sama. 

Heterokesdastisitas tidak menghilangkan sifat ketidakbiasan dan konsistensi 

karakteristik dari estimator-estimator ordinary least square (OLS). Akan tetapi, 

estimator-estimator tersebut tidak lagi memiliki varians minimum atau efesien. 

Oleh karena itu, heteroskedatisitas tidak lagi bersifat estimator terbaik, linier dan 

tidak bias (BLUE). 

Pada keberadaan heterokesdatisitas, varians dari estimator-estimator OLS 

tidak disediakan oleh rumus-rumus OLS yang biasa. Akan tetapi, jika 

memaksakan untuk menggunakan rumus-rumus OLS biasa, uji t dan F 

berdasarkan hasil tersebut dapat sangat menyesatkan serta berujung pada 

kesimpilan yang salah. Mendokumentasikan konsekuensi-konsekuensi dari 

heterokesdatisitas lebih mudah dibandingkan mendekatinya (Gujarati, 2012:58). 

Beberapa metode pengujian yang bisa digunakan untuk menguji heterokesdatisitas 

yaitu Uji Park, Uji Glesjer, Melihat pola grafik regresi, dan uji koefisien korelasi 

spearman sebagai berikut. 



47 

 

  



48 

 

i. Uji Park 

Metode uji park yaitu dengan meregresikan nilai residual (Lnei2) dengan 

masing-masing variabel dependent (LnX1 dan LnX2). 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. 

H0  : tidak ada gejala heterokesdatisitas 

H1  : ada gejala heterokesdatisitas 

H0 diterima bila 0.05 < t < 0.05 berarti tidak terdapat heterokesdatisitas dan 

H0 ditolak bila 0.05 > t  atau t < 0.05 yang berarti terdapat heterokesdatisitas. 

ii. Uji Glejser 

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independent 

dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikan antara variabel 

independent dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heterokedastisitas. 

iii. Melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi 

Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standarlized 

predicted value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya). 

Dasar pengambilan keputusan yaitu. 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka terjadi heterokesdatisitas. 
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- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokesdatisitas. 

iv. Uji koefisien korelasi spearman’s rho 

Metode uji heterokesdatisitas dengan korelasi Spearman’s rho yaitu 

mengkorelasikan variabel independent dengan nilai unstandardized residual. 

Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika 

korelasi antara variabel independent dengan residual didapat signifikansi 

lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah 

heterokesdatisitas pada model regresi. 

Menurut Imam Ghozali, uji heterokesdatisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakan uji gletser untuk 

meregres nilai absolut residual terhadap variabel independent. Dengan 

menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. 

Jika nilai sig variabel independent < 0,05 : terjadi heterokesdatisitas 

Jika nilai sig variabel independent > 0,05 : tidak terjadi heterokesdatisitas 

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

gejala heterokesdatisitas. 

 

3.3.1.5. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

linier sederhana dimana terdapat lebih dari satu variabel independen X. Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah variabel 
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independen X₁,X₂,...,Xn terhadap variabel Y atau juga untuk memprediksi nilai 

suatu variabe dependen Y berdasarkan nilai variabel-variabel independen 

X₁,X₂,...,Xn dan juga merupakan model regresi dimana variabel dependen Y 

dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel independen, namun masih 

menunjukkan diagram hubungan yang linier. Penambahan independen diharapkan 

dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walupun masih ada saja 

yang terabaikan. 

Bila hubungan antar variabel dapat dinyatakan dengan persamaan 

matematik, maka dapat digunakan sebagai peramalan atau pendugaan. Persamaan 

matematik memungkinkan meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan nilai 

variabel independen. 

Model regresi ganda didefinisikan sebagai berikut. 

                              

                 
 

Dengan: 

                                                  

                          

                                  

                                        

                       

Uji kesesuaian model  digunakan untuk mengetahui kesesuaian model, 

sehingga dapat dipastikan bahwa suatu model mempunyai model yang terbaik 

atau bukan.
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Dari keseluruhan uraian dalam tugas akhir ini maka dapat diambil 

kesimpulan. 

1. Data hasil dari penelitian variabel X1 (kepadatan penduduk), X2 (upah 

minimum) dan X3 (banyak tamatan SMA) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel Y (banyak pengangguran).  

2. Data hasil dari penelitian variabel X1 (kepadatan penduduk) tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel Y (banyak pengangguran).  

3. Data hasil dari penelitian variabel X2 (upah minimum) mempunyai pengaruh 

terhadap variabel Y (banyak pengangguran). 

4. Data hasil dari penelitian variabel X3 (banyak tamatan SMA) mempunyai 

pengaruh terhadap variabel Y (banyak pengangguran). 

5. Data hasil dari penelitian tidak ada korelasi antar variabel bebas karena nilai 

tiap variabel pada VIF < 10. 

6. Hasil penelitian tidak ada eror pada model linear yang diasumsikan memiliki 

varian identik. 

7. Hasil penelitian nilai KD yang diperoleh adalah 50.8% yang dapat ditafsirkan 

bahwa variabel X1 (kepadatan penduduk), X2 (upah minimum), X3 (banyak 
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tamatan SMA) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 50.8% terhadap variabel 

Y dan 49.2% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian ini  

sebagai berikut. 

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah apabila ingin mengetahui pengaruh 3 

vriabel bebas terhadap banyak pengangguran dapat menggunakan model 

regresi  

                                  

                 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya terlebih mengenai pengaruh kepadatan 

penduduk, upah minimum dan banyak tamatan SMA dengan lebih sempurna 

lagi. Karena dalam penelitian ini, peneliti masih merasa banyak kekurangan 

yang masih harus diperbaiki. 

3. Hasil penelitian selanjutnya lebih memperhatikan faktor lain yang 

dimungkinkan lebih mempengaruhi banyaknya pengangguran di Provinsi 

Jawa Tengah. 
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Lampiran 1 

Tabel 1  

Kepadatan Penduduk di Jawa Tengah Tahun 2013 

Kabupaten 
Kepadatan Penduduk 

per Km
2
 

Kab. Batang 925 

Kab. Banyumas 1209 

Kab. Purbalingga 1131 

Kab. Banjarnegara 832 

Kab. Kebumen 917 

Kab. Purworejo 682 

Kab. Wonosobo 781 

Kab. Magelang 1125 

Kab. Boyolali 938 

Kab. Klaten 1753 

Kab. Kendal 925 

Kab. Wonogiri 517 

Kab. Karanganyar 1088 

Kab. Sragen 921 

Kab. Demak 1220 

Kab. Blora 471 

Kab. Rembang 600 

Kab. Pati 817 

Kab. Kudus 1907 

Kab. Jepara 1148 

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2014 
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Lampiran 2 

Tabel 2 

Upah Minimum di Jawa Tengah Tahun 2013 

Kabupaten Upah Minimum 

Kab. Batang 970000 

Kab. Banyumas 877500 

Kab. Purbalingga 896500 

Kab. Banjarnegara 835000 

Kab. Kebumen 835000 

Kab. Purworejo 849000 

Kab. Wonosobo 880000 

Kab. Magelang 942000 

Kab. Boyolali 895000 

Kab. Klaten 871500 

Kab. Kendal 953100 

Kab. Wonogiri 830000 

Kab. Karanganyar 896500 

Kab. Sragen 864000 

Kab. Demak 995000 

Kab. Blora 932000 

Kab. Rembang 896000 

Kab. Pati 927600 

Kab. Kudus 990000 

Kab. Jepara 875000 

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2014 
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Lampiran 3 

Tabel 3 

Banyak Tamatan SMA di Jawa Tengah Tahun 2013 

Kabupaten Banyak Tamatan SMA 

Kab. Batang 55785 

Kab. Banyumas 160464 

Kab. Purbalingga 81784 

Kab. Banjarnegara 73618 

Kab. Kebumen 89355 

Kab. Purworejo 118329 

Kab. Wonosobo 39955 

Kab. Magelang 145992 

Kab. Boyolali 191632 

Kab. Klaten 253568 

Kab. Kendal 96483 

Kab. Wonogiri 78153 

Kab. Karanganyar 166489 

Kab. Sragen 118035 

Kab. Demak 150671 

Kab. Blora 110333 

Kab. Rembang 73616 

Kab. Pati 172892 

Kab. Kudus 137672 

Kab. Jepara 136984 

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2014 
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Lampiran 4 

Tabel 4 

Banyak Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 2013 

Kabupaten Banyak Pengangguran 

Kab. Batang 26122 

Kab. Banyumas 40461 

Kab. Purbalingga 26186 

Kab. Banjarnegara 19495 

Kab. Kebumen 21253 

Kab. Purworejo 18832 

Kab. Wonosobo 21972 

Kab. Magelang 38766 

Kab. Boyolali 28852 

Kab. Klaten 33727 

Kab. Kendal 31043 

Kab. Wonogiri 18819 

Kab. Karanganyar 16784 

Kab. Sragen 27019 

Kab. Demak 37371 

Kab. Blora 29440 

Kab. Rembang 19760 

Kab. Pati 46863 

Kab. Kudus 35019 

Kab. Jepara 36308 

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2014 
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Lampiran 5 

Tabel 5 

Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pengangguran .134 20 .200
*
 .950 20 .361 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   



1 

 

Lampiran 6 

Tabel 6 

Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -52248.579 27931.072  -1.871 .080   

Kepadatan_Penduduk .321 5.435 .013 .059 .954 .590 1.695 

Upah_Minimum .079 .032 .462 2.447 .026 .862 1.160 

Tamatan_SMA .080 .035 .484 2.254 .039 .667 1.500 

a. Dependent Variable: Pengangguran       

 

 

 

 

 

7
0
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Lampiran 7 

Tabel 7 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .713
a
 .508 .416 6542.251 2.302 

a. Predictors: (Constant), Tamatan_SMA, Upah_Minimum, 

Kepadatan_Penduduk 

b. Dependent Variable: Pengangguran   

 

 

 

 

 

 

 

  



72 

 

Lampiran 8 

Tabel 8 

Uji Heterokesdatisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 112.449 17023.520  .007 .995 

Kepadatan_Penduduk -2.998 3.312 -.250 -.905 .379 

Upah_Minimum .001 .020 .007 .029 .977 

Tamatan_SMA .052 .022 .631 2.431 .027 

a. Dependent Variable: RES2     
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Lampiran 9 

Tabel 9.1 

Uji Linearitas 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.072E8 3 2.357E8 5.508 .009
a
 

Residual 6.848E8 16 4.280E7   

Total 1.392E9 19    

a. Predictors: (Constant), Tamatan_SMA, Upah_Minimum, 

Kepadatan_Penduduk 

b. Dependent Variable: Pengangguran    

 

 

Tabel 9.2  

Analisis Pengaruh Kepadatan Penduduk, Upah Minimum dan Banyak 

Tamatan SMA Terhadap Banyak Pengangguran 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -52248.579 27931.072  -1.871 .080 

Kepadatan_Penduduk .321 5.435 .013 .059 .954 

Upah_Minimum .079 .032 .462 2.447 .026 

Tamatan_SMA .080 .035 .484 2.254 .039 

a. Dependent Variable: Pengangguran     
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Tabel 9.3 

Uji Hipotesis Secara Simultan 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.072E8 3 2.357E8 5.508 .009
a
 

Residual 6.848E8 16 4.280E7   

Total 1.392E9 19    

a. Predictors: (Constant), Tamatan_SMA, Upah_Minimum, 

Kepadatan_Penduduk 

b. Dependent Variable: Pengangguran    

 

 

Tabel 9.4  

Uji Hipotesis Secara Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -52248.579 27931.072  -1.871 .080 

Kepadatan_Penduduk .321 5.435 .013 .059 .954 

Upah_Minimum .079 .032 .462 2.447 .026 

Tamatan_SMA .080 .035 .484 2.254 .039 

a. Dependent Variable: Pengangguran     
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Tabel 9.5  

Koefisien Korelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .713
a
 .508 .416 6542.251 

a. Predictors: (Constant), Tamatan_SMA, 

Upah_Minimum, Kepadatan_Penduduk 

b. Dependent Variable: Pengangguran  

 

 

Tabel 9.6  

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .713
a
 .508 .416 6542.251 

a. Predictors: (Constant), Tamatan_SMA, 

Upah_Minimum, Kepadatan_Penduduk 

b. Dependent Variable: Pengangguran  
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Lampiran 10 

Tabel 10 

Kontribusi Kepadatan Penduduk, Upah Minimum dan Banyak Tamatan 

SMA Terhadap Banyak Pengangguran 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .713
a
 .508 .416 6542.251 

a. Predictors: (Constant), Upah_Minimum, 

Tamatan_SMA, Kepadatan_Penduduk 

 

 

  



77 

 

 



78 

 

 

 



79 

 

 




