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Abstraksi 

Masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-

negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan 

besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah 

penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk 

berinvestasi. Dampak pengangguguran juga dirasakan disetiap daerah tak terkecuali Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta 1992 2011. 

Dalam penelitian ini, model ini akan di estimasi dengan menggunakan data time series. Dengan 

periode pengamatan dua puluh tahun dari tahun 1992 sampai dengan 2011. Penelitian ini 

menggunakan beberapa pengujian, seperti uji t, uji F, uji asumsi klasik. 

Hasil analisis dari penelitian ini, semua variabel berpengaruh signifikan melalui uji F, akan tetapi 

melalui uji t hanya variabel PDRB dan jumlah industri yang berpengaruh, IHK dan PMA  tidak 

berpengaru signifikan. 

kata kunci :pengangguran, IHK, jumlah industri, PDRB, PMA 

 

  



PENDAHULUAN 

 

 Masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya 

di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali 

dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan 

dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor 

kelangkaan modal untuk berinvestasi. 

Menurut Alghofari (2010) pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya 

tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan 

yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil presentasenya. Hal ini 

disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung 

tenaga kerja yang siap bekerja. Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus 

menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di 

Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 4,68 persen. 

Tingkat pengangguran sebesar 4,68 persen masih merupakan pengangguran dalam skala 

yang wajar. Dalam negara maju, tingkat penganggurannya biasanya berkisar antara 2 – 3 

persen, hal ini disebut Tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah 

adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Artinya 

jika tingkat pengangguran paling tinggi 2 - 3 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam 

kondisi penggunaan tenaga kerja penuh/full employment (Sadono Sukirno). 

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja 

yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak 

sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para 

pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan 

hubungan kerja yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup atau mengurangi 

bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan 

yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.  

DIY diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya secara otonom, termasuk 

mengatur berbagai persoalan ekonomi. Salah satu dimensi ekonomi yang menjadi 

perhatian pemerintah  DIY adalah masalah pengangguran.  



Di bawah ini merupakan tabel data pengangguran terbuka di DIY dari tahun 1992-

2011. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 1992-2011 

Tahun Jumlah Pengangguran 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

184623 

561664 

378194 

1738974 

1125848 

1072516 

1302133 

1714449 

1820089 

1970066 

2191631 

2047851 

2319716 

2692226 

2561625 

2386214 

2263584 

2079830 

1951391 

1901843 

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Yogyakarta 

Terlihat pada tabel diatas pengangguran di DI Yogyakarta cenderung menigkat. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, seperti investasi, pertumbuhan 

ekonomi, inflasi, industri, pertumbuhan penduduk dan masik banyak lagi. 



Melihat fenomena pengangguran di Propinsi DIY yang cenderung meningkat, maka 

perlu adanya studi yang menela’ah lebih lanjut permasalahan tersebut. Oleh karena itu 

penelitian ingin mencoba melakukan penelitian tenang : Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta 1992 – 2011. 

Dari hal tersebut diatas, timbul beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti 

dan dijawab yaitu 

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penanaman modal asing terhadap jumlah    

pengangguran di DIY. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah PDRB terhadap jumlah 

pengangguran di DIY. 

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Industri terhadap jumlah pengangguran di 

DIY. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh IHK terhadap jumlah pengangguran di DIY. 

 

Kajian Pustaka 

Penelitian Dinarno dan Moore (1999), penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk 

mencari hubungan antara tingkat inflasi (melalui GDP Deflator) dengan tingkat 

pengangguran. Data yang digunakan antara lain adalah data cross section pada tingkat 

inflasi (menggunakan IHK, kuartal), tingkat penganggurandan tingkat suku bunga (untuk 

mengukur harapan inflasi di masa datang). Dari penelitian ini dihasilkan adanya hubungan 

yang positif antara tingkat inflasi melalui GDP Deflator dengan tingkat pengangguran yang 

terjadi.Semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara maka akan berdampak 

pada tingginya tingkat pengangguran yang ditimbulkannya. 

Amri (2007) dalam penelitiannya mengungkapkan perubahan lebih tepat bila 

dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan 

akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari 

peningkatan investasi. Jadi jelas bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan 

peningkatan penggunaan tenaga kerja, begitu pula dengan investasi. Dengan meningkatnya 



investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat pengangguran dengan asumsi investasi tidak bersifat padat modal. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dilihat bagaimana hubungan antara tingkat 

pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kurva. Dengan menggunakan data antara pengangguran 

dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang digunakan dalam membuat 

kurva Phillip. 

Penelitian Dinarno dan P. Moore (1999), berupaya untuk mencari hubungan antara 

tingkat inflasi (melalui GDP Deflator) dengan tingkat pengangguran yang terjadi di 

sembilan negara OECD (Open Ekonomic Countries Development) antara lain : Belgia, 

Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Penelitian 

yang dilakukan ini menggunakan panel data dengan model penghitungan OLS (Ordinary 

Least Square). Data yang digunakan antara lain adalah data cross section pada tingkat inflasi 

(menggunakan IHK, kuartal), tingkat pengangguran dan tingkat suku bunga (untuk 

mengukur harapan inflasi di masa datang). Dari penelitian ini dihasilkan adanya hubungan 

yang positif antara tingkat inflasi melalui GDP Deflator dengan tingkat pengangguran yang 

terjadi. Semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara maka akan berdampak 

pada tingginya tingkat pengangguran yang ditimbulkannya. 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang dibuat atau dikumpulkan oleh orang lain yang digunakan penulis 

dalam kurun waktu tertentu. Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari BPS (Badan 

Pusat Statistik) dan sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini. Data 

sekunder yang digunakan dalam variabel dependen adalah jumlah pengangguran di DIY, 

dan variabel independen adalah angka PMA, jumlah PDRB, jumlah industri, dan angka 

IHK. 

Operasional variabel yang digunakan oleh penulis adalah  

1. Pengangguran adalah orang yang sudah memasuki usia kerja namun belum, memiliki 

pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. 



2. PDRB adalah penjumlahan nilai outout bersih perekonomian di suatu wilayah tertentu. 

PDRB yang digunakan adalah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar konstan 

memakai tahun dasar 2000. 

3. Penanaman Modal Asing atau (PMA) merupakan bentuk investasi asing dengan jalan 

membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. 

4. Industri adalah pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, atau setengah jadi. 

Industri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah industri yang berlisensi dan terdata di 

BPS. 

5. IHK adalah suatu indeks yang mengukur perubahan harga rata-rata tertimbang dari 

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau masyarakat dalam waktu 

tertentu. 

a. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi 

liner berganda berfungsi untuk menjelaskan hubungan pengaruh antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Regresi linier berganda juga memiliki fungsi sebagai pengukur 

intensitas seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.  

Rumus regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Y =  α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + ei 

Dimana : 

Y adalah Jumlah Pengangguran 

α adalah konstanta 

X1: adalah Angka PMA 

X2: adalah Jumlah PDRB 

X3: adalah Jumlah Industri 

X4: adalah Angka IHK 

β1, β2, β3, β4, adalah koefisien regresi 



Analisa Ekonomi 

Pengaruh PMA di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengangguran DI 

Yogyakarta 

Berdasarkan hasil penelitian PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran.  Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Kebijakan  yang mengakibatkan 

pergeseran usaha dari usaha padat karya ke usaha padat modal serta ketentuan PHK dan 

pemberian pesangon. Ketentuan tentang PHK dan pemberian uang pesangon dalam 

keberpihakan yang tidak seimbang antara pemberi kerja dan pekerja mengakibatkan 

perusahaan cenderung enggan untuk memperkerjakan pekerja yang baru dan cenderung 

untuk memilih menggunakan mesin sebagai pengganti dari tenaga kerja.  

Selain itu di Yogyakarta sendiri terdapat banyak industri kecil, baik yang berlisensi 

maupun tidak berlisensi. Industri kecil masih belum optimal menerima investasi ini padahal 

industri kecil di di Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Sehingga PMA untuk periode 1992-2012 tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran. Penelitian sebelumnya dengan kasus serupa yakni investasi tidak 

berpengaruh signifikan pernah ditulis oleh Wiwik Handayani. Dalam penelitiannya Wiwik 

menyatakan bahwa lingkungan domestik masih belum mampu menciptakan iklim investasi 

yang sehat. Beberapa faktor domestik yang menghambat iklim investasi belum mengalami 

perbaikan yang berarti. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

Pertama adalah prosedur yang panjang dan berbelit. Sebagai contoh untuk memulai 

usaha di bidang perdagangan diperlukan tidak kurang dari 46 surat izin dari berbagai tingkat 

pemerintahan (Menatap ke Depan Perekonomian Indonesia, 1999). Berdasarkan telaah 

Bank Dunia (2003) terhadap peraturan perundangan yang ada, dibutuhkan sekitar 11 

prosedur pokok untuk memulai usaha di Indonesia yang memakan waktu 168 hari atau 

hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Timur lainnya yaitu sekitar 

66 hari. Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya 

tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan baik 

untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan nasional seperti dalam bentuk 

penciptaan lapangan kerja.  



Kedua adalah tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah di bidang investasi serta 

kebijakan antar sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi 

mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam 

kebijakan investasi. Disamping itu juga terdapat keragaman yang besar dari kebijakan 

investasi antar daerah. Kesemuanya ini mengakibatkan ketidakjelasan kebijakan investasi 

nasional yang pada gilirannya akan menurunkan minat investasi. 

Salah satu contoh tumpang tindih kebijakan antar sektor adalah pelarangan kegiatan 

penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Disamping pemerintah bisa menghadapi 

gugatan dari investor yang telah mendapatkan izin penambangan yang lebih memprihatinkan 

adalah belum tumbuhnya pemahaman yang mendalam antara kepentingan jangka panjang 

dengan kepentingan jangka pendek yang sebenarnya terkait erat satu sama lain.  

Ketiga adalah kurangnya kepastian hukum dengan berlarutnya perumusan RUU 

Penanaman Modal dan lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan 

niaga.  

Keempat adalah kurang kondusifnya pasar tenaga kerja. Menurunnya penciptaan 

lapangan kerja per satuan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keengganan perusahaan 

untuk memanfaatkan tenaga kerja. Secara singkat terdapat dua masalah ketenagakerjaan 

yang mempengaruhi minat investasi yaitu: (a) kecenderungan peningkatan upah minimum 

yang tinggi dan besarnya biaya-biaya non-UMP serta (b) ketidakpastian hubungan industrial 

antara perusahaan dan tenaga kerja. Kedua masalah ini mengakibatkan biaya yang berkaitan 

dengan tenaga kerja tidak saja tinggi, tetapi juga sulit untuk diperkirakan.  

Kelima, meskipun sejak tahun 2001 stabilitas keamanan secara nasional relatif 

membaik, kegiatan investasi di Indonesia masih sangat sensitif terhadap gangguan 

keamanan di daerah sehingga penanaman modal cenderung menghindar dari daerah-daerah 

yang rawan konflik seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Meningkatnya gangguan keamanan, 

meskipun bersifat lokal, dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi 

nasional yang pada gilirannya akan mengakibatkan kekuatiran investor untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia atau menunda realisasi dari rencana investasinya.  

Keenam adalah kurangnya insentif investasi, termasuk insentif perpajakan, dalam 

menarik penanaman modal di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, insentif 

perpajakan di Indonesia relatif tertinggal. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang 



diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia tidak 

memberikan pembebasan pajak (tax holiday) untuk jangka waktu tertentu dan relatif 

tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (tax allowances). 

 

Pengaruh PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengangguran DI 

Yogyakarta 

Berdasarkan hasil penelitian PDRB berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hal 

ini dikarenakan PDRB DI Yogyakarta lebih di dominasi oleh sektor jasa-jasa yaitu sekitar 

4.088.337 juta rupiah yang terdiri dari pemerintahan umum sebesar 2.843.023 juta rupiah 

dan swasta 1.799.933 juta rupiah.  Kurangnya penanaman modal yang bersifat padat karya 

sehingga tidak dapat membuka lapangan kerja lebih luas sehingga ketika PDRB meningkat 

pengangguran juga akan meningkat. 

Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Riswandi yang 

mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran, ini 

dikarenakan penanaman modal disektor industri di Yogyakarta tidak bersifat padat karya. 

Selain itu kurangnya pengoptimalan SDM yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang 

bervariatif. Bila SDM ini dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja maka akan 

meningkatkan pendapatan daerah dan akan berdampak pada pengurangan jumlah 

pengangguran. 

 

Pengaruh Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengangguran di 

Yogyakarta 

Berdasarkan hasil Penelitian Industri berpengaruh positif terhadap pengangguran. 

Hal ini dikarenakan jumlah industri yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta 

didominasi oleh industri kecil dan industri rumahan dibandingkan industri besar dan 

menengah. Data yang terdapat di BPS hanyalah industri-industri yang berlisensi saja. Realita 

di kota Yogyakarta didominasi industri kecil dan rumah tangga yang belum berlisensi. 

Industri kecil dan industri rumah tangga banyak menyerap tenaga kerja. Tidak mencakupnya 

data industri secara keseluruhan di DIY menjadi salah satu penyebab hasil meningkatnya 



jumlah industri diikuti pengangguran akan meningkat. Tidak hanya itu, produsen disini 

memiliki kepentingan yang berorientasi mendapatkan keuntungan. Dalam merekrut pekerja 

produsen memiliki kualifikasi tertentu, seperti kualifikasi tingkat pendidikan serta keahlian, 

juga standar gaji. Disisi lain pengangguran yang memiliki kualifikasi pendidikan dan 

keahlian, terkadang tidak menghendaki bekerja karena permasalahan gaji/upah, sedangkan 

pengangguran yang tidak mempermasalahkan gaji/upah tidak memiliki kualifikasi 

pendidikan/keahlian sesuai keinginan produsen. 

Artikel dengan kasus serupa dalam MERDEKA.COM. menyebutkan bahwa Provinsi 

Jawa Barat disebut menjadi provinsi yang paling banyak menyimpan pengangguran di 

Indonesia. Padahal daerah tersebut merupakan lumbung industri nasional maupun 

internasional. Kepala Dinas ketenagakerjaan Jawa Barat, Hening Widiatmoko menyebutkan 

Jawa Barat menjadi daerah paling tinggi penganggurannya, dan 2/3 adalah lulusan SMP. 

Kondisi ini terjadi karena banyaknya migrasi masyarakat ke Jawa Barat, Sedangkan 

lowongan pekerjaan tidak ada yang sesuai dengan kualifikasi para pengangguran yang 

menuntut Pendidikan SMA ke atas. Hening Widiatmoko juga menegaskan banyaknya 

industri di suatu daerah tidak dapat menjadi tolak ukur minimnya jumlah pengangguran. 

Yahya dalam tulisannya MESKI DI CILEGON BANYAK INDUSTRI, NAMUN 

PENGANGGURAN SEMAKIN MENINGKAT banyaknya industri yang tersebar di 

wilayah Cilegon tidak berimbas pada penurunan jumlah angka pengangguran di kota 

tersebut. Berdasarkan dari data BPS kota Cilegon tren angka pengangguran cenderung 

mengalami kenaikan. Tahun 2008, angka pengangguran di Kota Baja mencapai 11,19 % dari 

total penduduk Kota Cilegon sebanyak 343.599 jiwa. Tahun 2009 angka pengangguran 

meningkat menjadi 18,26 % dari total penduduk Kota Cilegon yang mencapai 349.164 jiwa. 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Alawi 

Mahmud, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, ada dua faktor menonjol yang 

menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja lokal yang berimbas pada tinggi angka 

pengangguran itu. Pertama, disebabkan oleh faktor warga Kota Cilegon sendiri, dimana 

mereka belum siap dengan kondisi tumbuhkembangnya industri di kota itu. 

Ketidaksiapan itu, disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang memang 

belum menunjang untuk bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain yang lebih siap. 

Kedua, kata Alawi, faktor yang disebabkan oleh dunia industri itu sendiri. Mereka seolah 



ragu-ragu untuk menggunakan tenaga kerja lokal, menyusul tingkat kemampuan masyarakat 

yang tidak didukung oleh SDM yang handal tadi. Dua faktor itu, lanjutnya, bermuara pada 

persoalan SDM masyarakat yang belum siap. Karenanya, Kadin memandang perlu langkah 

jitu dari pemerintah daerah dan dunia industri, untuk menyiapkan agar SDM lokal siap 

bersaing dibursa ketenagakerjaan.  

 

Pengaruh IHK di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengangguran DI 

Yogyakarta 

Hasil penelitian menyatakan bahwa IHK tidak berpengaruh terhadap pengangguran. 

Hal ini disebabkan karena kemudahan pinjaman modal bagi produsen / industri baik oleh 

bank maupun koperasi tidak bersifat padat karya. Pinjaman modal dipakai untuk 

pengembangan lahan, bangunan serta penambahan mesin. Di sisi lain mayoritas industri di 

DIY adalah industri kecil dan rumahan. Mayoritas dari industri kecil dan rumahan pada saat 

akan menambah jumlah produksi karena kenaikan harga ataupun momen momen tertentu, 

lebih memilih menaikkan upah karyawan yang sudah ada/ memberikan lembur, ketimbang 

menambah jumlah karyawan.  

Menurut Sadono Sukirno, Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi 

permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara 

memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Para karyawan akan 

meminta upah yang lebih tinggi saat terjadi kenaikan harga dan mencari pekerjaan baru 

dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya 

produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan bertambahnya kenaikan harga-

harga berbagai barang.  

Sumber daya manusia atau sering disebut dengan human resources merupakan 

penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak 

semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, hanya penduduk yang berupa 

tenaga kerja (man power) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi 

(Suparmoko,1997). 

 



PENUTUP 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel penanaman modal asing (PMA) tidak berpengaruh terhadap Pengangguran DI 

Yogyakarta. Variabel PMA tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya 

hubungan negatif antara Investasi dan Pengangguran DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan 

investasi DI Yogyakarta baik PMA maupun PMDN masih diperuntukan untuk Industri 

besar yang dimana industri tersebut lebih pada penggunan mesin dalam memproduksi 

barang sehingga kurangnya penyerapan tenaga kerja. DI Yogyakarta sendiri terdapat 

banyak industri kecil, baik yang berlisensi maupun tidak berlisensi. Industri kecil masih 

belum menerima investasi ini padahal industri kecil di DI Yogyakarta sangat berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga Investasi tidak berpengaruh terhadap 

pengangguran di DIY. Penelitian sebelumnya dengan kasus serupa yakni investasi tidak 

berpengaruh signifikan pernah ditulis oleh Wiwik Handayani. Dalam penelitiannya 

Wiwik menyatakan bahwa lingkungan domestik masih belum mampu menciptakan iklim 

investasi yang sehat 

2. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap Pengangguran DI Yogyakarta. Variabel 

PDRB sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara PDRB 

dan Pengangguran DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan PDRB DI Yogyakarta lebih di 

dominasi oleh sektor jasa-jasa yaitu sekitar 4.088.337 juta rupiah yang terdiri dari 

pemerintahan umum sebesar 2.843.023 juta rupiah dan swasta 1.799.933 juta rupiah.  

Kurangnya penanaman modal yang bersifat padat karya sehingga tidak dapat membuka 

lapangan kerja lebih luas sehingga ketika PDRB meningkat pengangguran juga akan 

meningkat. 

Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Riswandi yang 

mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran, 

ini dikarenakan penanaman modal disektor industri tidak bersifat padat karya. Selain itu 

kurangnya pengoptimalan SDM yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang 

bervariatif. Bila SDM ini dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja makan akan 



meningkatkan pendapatan daerah dan akan berdampak pada pengurangan jumlah 

pengangguran. 

3. Variabel Industri kerja berpengaruh positif terhadap Pengangguran DI yogyakarta. 

Variabel Industri tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan 

negatif antara Industri dan PDRB DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan jumlah industri  

yang terdata di BPS hanyalah industri berlesensi saja. Padahal realitanya  di Daerah 

Istimewa Yogyakarta banyak industri kecil atau industri rumah tangga yang tidak 

berlisensi dan tidak terdata. Industri kecil dan rumah tangga ini  banyak menyerap tenaga 

kerja. Ditambah lagi industri besar lebih bergerak pada padat modal. Penggunaan mesin-

mesin dalam melakukan produksi banyak menyebabkan PHK para pekerja, sehingga 

pengangguran akan meningkat. Artikel serupa dalam MERDEKA.COM. menyebutkan 

bahwa Provinsi Jawa Barat disebut menjadi provinsi yang paling banyak menyimpan 

pengangguran di Indonesia. Padahal daerah tersebut merupakan lumbung industri 

nasional maupun internasional.  

4. Variabel IHK tidak berpengaruh terhadap Pengangguran DI Yogyakarta. Variabel IHK  

tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara yang IHK 

dan Pengangguran. Menurut Sadono Sukirno, apabila perusahaan-perusahaan masih 

menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi 

dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Para 

karyawan akan meminta upah yang lebih tinggi saat terjadi kenaikan harga dan mencari 

pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini 

mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan 

bertambahnya kenaikan harga-harga berbagai barang.  

 

IMPLIKASI 

Ada beberapa implikasi yang diperoleh dari dari penelitian ini, yaitu : 

1. Diperlukan perhatian pada sektor permodalan PMA, karena banyak industri kecil yang 

tidak memperoleh PMA maupun PMDN karena PMA masih terfokus pada industri 

menengah dan besar. 



2. Memperluas lapangan kerja khususnya industri padat karya sehingga mampu 

menampung angkatan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. 

3. Mengurangi JUB sehingga akan mengurangi inflasi dengan melakukan investasi sehingga 

permintaan tidak akan meningkat. Dengan naiknya inflasi maka pertumbuhan ekonomi 

akan negatif karena BI akan menaikan suku bunga dan berakibat pada bertambahnya 

pengangguran. 

4. Memfokuskan pada penanaman modal padat karya sehingg PDRB akan meningkat dan 

lapangan kerja akan terbuka sehingga pengangguran akan turun. 
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