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ABSTRAKSI 

 

Pengangguran adalah salah satu indikator majunya pertumbuhan ekonomi di suatu 

negara yang dapat menunjukan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau 

tidak di negara tersebut. Oleh karena itu diperlukannya penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor apa saja yang menimbulkan jumlah pengangguran di 

Indonesia pada tahun belakangan ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah variabel PDRB 

perkapita atas harga konstan 2010, Investasi, dan Upah berpengaruh terhadap 

Pengangguran di Indonesia tahun 2010-2014. Model analisis yang digunakan 

adalah Data Panel per provinsi periode 2010-2014 yang bersumber dari Badan 

Pusat Statistik Nasional (BPS). Pengujian statistik meliputi uji t, uji f dan 

koefiesien determinasi (R2). 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita atas 

harga konstan 2010 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, 

Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, dan Upah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran. 

 

 

Kata Kunci : Pengangguran, PDRB perkapita, Investasi dan Upah. 
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MOTTO 

 

 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  

(QS. Al-Insyirah,6-8) 

 

 

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh di 

rebut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.”  

(Ibu Kartini) 

 

 

Stop waiting for the perfect moment, take the moment and make it perfect. 
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