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This research was carried out in the province of Riau. As for the purpose 
of this research is to find out how the relationship between inflation and economic 
growth the unemployment rate in the province of Riau.  

The methods used in this research is descriptive and quantitative analysis 
method that is by using the method of linear regression. While the types of data 
that are used are secondary data obtained from institutions-related institutions 
such as the Central Bureau of statistics and the Bank of Indonesia.  

From the results of this research were obtained in the test F 
(simultaneous trials) are known to be Significant F a countdown of 0.030 with 
significant level of level of 95% (α = 0.05), by comparing the Significant F 
countdown with Significant known Significant value F F count Significantly 
smaller than F (0.05) which means that inflation is represented by (the consumer 
price index and wages) and economic growth simultaneously/together against 
unemployment rate significantly influential in Riau Province. To test t (partial test) 
it is known that a significant effect on the unemployment rate in the province of 
Riau, namely economic growth significantly t calculate regression coefficient and 
his his 0.0070 -0.746975 and wages to the level of a significant level of 90% (α = 
0.10) note significant F 0.0852 count less than 0.10 and its regression 
coefficients -0.051244. From the results of the calculation, obtained the value of 
the coefficient of determination (R2) of 0.439, meaning inflation affects economic 
growth, the unemployment rate of 43.9% 34.9% while the rest is influenced by 
other factors such as the number of labor force, educational level and skills of the 
workforce, work experience, and the level of poverty of the labor force. 

1.1 PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG : 
Dewasa ini negara-negara berkembang didunia termasuk Indonesia 

sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang. 
Pembangunan bidang ekonomi tersebut bertujuan antara lain pencapaian 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga 
kestabilan harga dengan selalu memperhatikan tingkat inflasi, menjaga 
keseimbangan neraca pembayaran, perhatian yang cukup terhadap neraca 
perdagangan, pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata dan 
mengatasi masalah pengangguran. 

Dari tujuan pembangunan ekonomi di atas salah satu masalah yang 
dihadapi Indonesia adalah masalah pengangguran (unemployment).  Hal 
tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja jauh lebih besar 
dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan. 



Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan 
lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. 

Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang kaya akan hasil bumi 
seperti minyak dan gas bumi, masalah pengangguran juga menjadi salah satu 
hal yang harus diselesaikan dengan baik dan cepat oleh pemerintah Provinsi 
Riau, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Karena pertumbuhan ekonomi dapat berdampak baik pada tingkat 
pengangguran, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat 
pengangguran menurun.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal 
ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. 
Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga bertambah. 
Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan 
kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada 
pertumbuhan angkatan kerja akan mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, 
selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus 
selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi 
keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan kemerataan 
ekonomi (economic stability) melalui retribusi pendapatan akan lebih mudah 
dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan sarana utama kearah 
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan perencanaan 
pembangunan ekonomi suatu negara dapat menentukkan serangkaian sasaran 
ekonomi secara kuantitatif dalam periode tertentu. Melalui perencanaan 
pembangunan suatu negara dapat memobilisasi sumber daya yang terbatas 
untuk memperoleh hasil yang optimal dengan lancar, progresif dan seimbang. 
Hal seperti ini tidak akan dicapai dengan menyerahkan begitu saja pada 
mekanisme pasar seperti yang dipercayai kaum klasik. 

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga memiliki pengaruh yang cukup 
erat terhadap tingkat pengangguran. Inflasi adalah gejala yang menunjukkan 
kenaikan harga umum yaitu berupa kenaikan harga barang-barang kebutuhan 
pokok dan harga upah rill secara terus-menerus . Dari pengertian tersebut maka 
apabila terjadi kenaikan harga yang hanya bersifat sementara, maka kenaikan 
harga yang sementara sifatnya tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di 
dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi 
yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur 
baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Untuk mengetahui 
tinggi rendahnya inflasi dalam suatu periode pada suatu daerah dapat dilihat dari 
indeks harga konsumen (IHK) dan angka upah minimum provinsi riau. Indeks 
harga (price index) adalah indeks untuk mengukur biaya dari sekelompok barang 
tertentu sebagai presentasi dari kelompok yang sama pada periode dasar (base 
periode). 

 

 

 



Tabel 2 : IHK, UMP, Pertumbuhan ekonomi danTingkat Pengangguran Provinsi 
Riau Tahun 2006-2010  

NO TAHUN IHK 

Upah 
Minimum 

Provinsi Riau 
(%) 

Tingkat 
Pengangguran 

(%) 

Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 

1 2006 185.1276 15.5 6,42 8,66 

2 2007 199.0677 11.46 6.13 8,25 

3 2008 217.0236 12.68 8,20 8,06 

4 2009 221.2339 12.7 8,56 6,56 

5 2010 236.6981 12.69 8,72 7,16 

Sumber : BI, Kajian Ekonomi Regional dalam beberapa Tahun 

Untuk itu inflasi yang tinggi melebihi 5 % harus sedapat mungkin dihindari 
dari proses kegiatan ekonomi, karena inflasi yang tinggi akan dapat mengurangi 
daya beli masyarakat. Menurut pendapat segolongan ahli ekonomi inflasi 
diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi, tingkat inflasi yang 
terjadi merupakan inflasi merayap yang tingkatnya tidak melebihi 2% atau 3% 
setahun. Lebih lanjut menurut mereka harga barang pada umumnya naik dengan 
tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap upah 
tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi 
sebagai akibatnya kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan 
pertambahan dalam keuntungan perusahaan yang lebih besar akan 
menggalakkan investasi. Dengan begitu apabila tingkat inflasi tinggi maka tingkat 
pengangguran akan menurun. 

Namun hal itu sulit untuk dicapai secara terus-menerus dalam 
perekonomian yang berkembang dan hal ini dapat mengakibatkan inflasi 
merayap yang tidak terkendali dan pada akhirnya akan menjadi hyperinflasi. 
Apabila inflasi yang tinggi ini berjalan terus-menerus, tingkat kegiatan ekonomi 
akan semakin menurun dan ini menyebabkan pendapat nasional mengalami 
kemunduran dan pengangguran semakin meningkat. 

Berdasarkan latar belakang permasalah diatas, maka penulis tertarik dan 
mencoba membahasnya yang berjudul “Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan 
Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau”.   
1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan 
masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat 
pengangguran di Provinsi Riau? 

2. Bagaimana hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan 
tingkat pengangguran di Provinsi Riau? 

3. Bagaimana kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat 
pengangguran di Provinsi Riau? 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
TUJUAN : 
1. Untuk mengetahui konsep inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat 

pengangguran di Provinsi Riau.  



2. Untuk mengetahui hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, 
dan tingkat pengangguran di Provinsi Riau.  

3. Untuk mengetahui kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat 
pengangguran di Provinsi Riau.  

MANFAAT : 
1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi 

khususnya di ekonomi makro 
2. Sebagai sarana untuk menuangkan ilmu yang telah penulis dapatkan 

selama perkuliahan 
3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meniliti bidang yang 

sama 
1.4 TINJAUAN PUSTAKA 

Keberhasilan makro ekonomi diukur menurut tiga ukuran umum yaitu laju 
inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Inflasi, 
pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berinteraksi melalui siklus ekonomi. 
(Dornbush&Fisher,1997:9) 

Setiap negara mengharapkan untuk mencapai tahap kegiatan ekonomi 
pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Dalam prakteknya hal 
ini sangat sulit untuk dilakukan. Ahli-ahli ekonomi telah menyadari bahwa apabila 
tingkat pengangguran rendah, masalah inflasi akan dihadapi, maka tingkat inflasi 
akan semakin tinggi. Sebaliknya apabila terdapat masalah pengangguran yang 
serius, tingkat harga-harga relatif stabil. Berarti tidak mudah untuk menciptakan 
penggunaan tenaga kerja penuh dan kestabilan harga secara serentak. 
(Sukirno,2002:309) 

Kurva yang menggambarkan hubungan di antara tingkat inflasi dan 
tingkat pengangguran dinamakan kurva Philips. Dalam tahun 1950an Profesor 
A.W. Philips, seorang ahli ekonomi inggris, melakukan studi mengenai kebijakan 
stabilisasi perekonomian, dan salah satu aspek yang dipelajarinya adalah 
mengenai perkaitan di antara tingkat inflasi upah (tingkat kenaikan upah) dan 
tingkat pengangguran. (Samuelson&Nordhous, 2004:393) 

Menurut (Dornbush&Fisher, 1997:15), kurva Philips menjelaskan 
keterkaitan empiris yang menghubungkan perilaku tingkat upah dan inflasi harga 
dengan tingkat pengangguran. Kurva Philips ini menyimpulkan bahwa penurunan 
tingkat pengangguran dapat dipertahankan dengan mendorong kenaikan laju 
inflasi yang rendah dan laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan 
membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran.  

 
Hubungan inflasi upah (kenaikan tingkat upah) dengan tingkat pengangguran 

dapat dilihat pada kurva Philips dibawah ini : 

 

Figure 1 : Kurva Philips Upah dan Pengangguran 

 Sumber :  http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/neti.budiwati hal 25 

http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/neti.budiwati


Sifat umum dari kurva Philips diatas adalah pada mulanya penurunannya 
sangat curam, tetapi semakin lama ia semakin bertambah landai. Kurva yang 
berbentuk demikian menggambarkan hubungan sebagai berikut : 
a. Apabila tingkat pengangguran sangat rendah, tingkat upah akan semakin 

cepat kenaikannya.  
b. Apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah relatif lambat 

berlakunya. 
Persamaan Spiral yang menggambarkan hubungan antara upah dan 

harga ↓ut → Wt ↑→ Pt ↑ →  ↑ → ɲt ↑  

Kurva Philips juga digunakan untuk menggambarkan hubungan di antara 
tingkat kenaikan harga dengan tingkat pengangguran. Untuk tujuan ini maka 
grafik nya sebagai berikut : 

 

Figure 2 :  Kurva Philips Tingkat Harga dan Tingkat Pengangguran 

 Sumber :  http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/neti.budiwati hal 26 

Samuelson&Nordhaus (Sumaryati, 2004:394), menemukan hubungan 
kebalikan antara pengangguran dan perubahan upah uang. Ia menemukan 
bahwa upah cenderung akan naik ketika pengangguran rendah dan juga 
sebaliknya. Hubungan antara harga, upah dan produktivitas dapat diformulasikan 
sebagai berikut :  

Tingkat Inflasi = (Tingkat Pertumbuhan Upah) – (Tingkat Pertumbuhan 
Produktivitas) 

Harga ditentukan oleh biaya rata-rata karyawan per unit output 
menggambarkan bahwa P selalu sebanding dengan WL/Q, dimana P adalah 
tingkat harga, W tingkat upah, L adalah jam kerja, dan Q adalah output. 
Diasumsikan bahwa produktivitas rata-rata karyawan (Q/L) naik dengan lancar 
pada angka 1 persen per tahun. Oleh sebab itu, jika upah naik 4 persen tiap 
tahun, harga akan naik 3 persen tiap tahun. Berikut grafik yang menggambarkan 
hubungan upah, harga, dan pengangguran : 

 

Figure 3 :  Kurva Philips Jangka Pendek 

Sumber : Ilmu Makro Ekonomi, Samuelson&Nordhous terjemahan 
Sumaryati (2004:394) PT Media Global Edukasi. 

http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/neti.budiwati


Sedangkan menurut Friedman-Pheleps (Kelana, 1997:212) dengan 
memodifikasi kurva philips, dikatakan bahwa semakin tinggi ekspektasi harga 
atau inflasi maka akan semakin tinggi tingkat upah yang berlaku sehingga 
semakin sedikit tenaga kerja yang digunakan atau makin tingginya tingkat 
pengangguran. 

Suatu negara atau bangsa dapat mencapai angka pengangguran yang 
lebih rendah apabila mau berkorban berupa laju inflasi yang lebih tinggi, dan ini 
dapat bertahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
(Samuelson&Nordhaus, 1997:322-323) 

Pada umumnya apabila terdapat laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
produksi barang maupun jasa meningkat dan bersamaan dengan itu tingkat 
pengangguran menurun. Jadi ada hubungan negatif antara laju petumbuhan 
ekonomi dan tingkat pengangguran. (Suparmoko, 2000:10) 

Menurut Dornbush & Fischer (1997:12). Hubungan antara laju 
pertumbuhan ekonomi dan perubahan tingkat pengangguran dikenal sebagai 
hukum okun yang dinamakan sesuai penemuannya yaitu Arthur Okun. Hukum 
Okun menyatakan bahwa setiap laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2% diatas 
tingkat trend yang telah dicapai pada tahun tertentu tingkat pengangguran akan 
menurun sebesar 1%. Laju pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan 
penurunan tingkat pengangguran, dan laju pertumbuhan yang rendah akan 
diiukti oleh tingkat pengangguran yang tinggi. 

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat 
karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan 
jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang 
dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara 
pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin rendah tingkat 
pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi tingkat pengangguran. 

Model spesifikasi untuk pengujian hukum Okun : 
1. Model First Difference 

Yt – Yt-1 = α + β(ut – ut-1) + ε1 …(1) 
ΔYt = α + βΔUt + ε1   …(2) 
Dimana : 
Yt = PDRB Rill pada tahun t 
Yt-1 = PDRB Rill pada tahun t-1 
Ut = tingkat pengangguran terbuka pada tahun t 
Ut-1 = tingkat pengangguran terbuka pada tahun t-1 

2. Model Gap 

 = θ + δ(Ut – U^) + ђt …(3) 

Dimana : 
Yt^ = PDRB Potensial pada tahun t 
U^ = tingkat pengangguran alamiah pada periode observasi 

Untuk mendapatkan perkiraan tingkat pengangguran alamiah, kita 
gunakan bentuk persamaan asli Hukum Okun, yakni : 

w(U^ - Ut) =    …(4) 

Kita dapat langsung mengukur U^ (tingkat pengangguran alamiah) dari 
persamaan (4), maka kita harus menyusun ulang kembali persamaan (4) 
menjadi: 



Ut = U^ -  + µt …(5) 

Ut = U^ - φGt + μt  …(6) 
Konstanta dari persamaan (5) adalah perkiraan tingkat pengangguran 

alamiah. Sehingga jika telah mendapatkan nilai U^, kita masukkan ke persamaan 
(3) dan persamaan (5).. 
1.5 HIPOTESIS 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka hipotesis dari permasalahan 
ini adalah “diduga ada hubungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan  tingkat 
pengangguran di Riau. 

1.6 METODE PENELITIAN 
Lokasi Penelitian : 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau dengan maksud untuk 
mempermudah dalam memperoleh data penelitian. Selain itu, penulis 
memilih riau dikarenakan riau sebagai daerah yang kaya akan 
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dan juga letak provinsi riau 
yang strategis di jalur perdagangan, setiap tahunnya juga mengalami 
masalah pengangguran yang disebabkan oleh keterbatasan kesempatan 
kerja yang tersedia sedangkan angkatan kerja setiap tahunnya 
bertambah, baik angkatan kerja dari riau maupun angkatan kerja yang 
datang dari daerah lain yang bermigrasi ke riau. 
Jenis dan Sumber Data : 

Jenis data yang digunakan dalam penelitaian ini adalah data 
sekunder yaitu data yang telah disusun secara teratur dan berupa 
laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi-instansi seperti Biro Pusat 
Statistik  dan Bank Indonesia maupun publikasi dan brosur-brosur yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
Teknik Pengumpulan Data : 
1. Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab langsung dengan instansi terkait seperti BPS 
guna memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan seperti 
data inflasi, pertumbuhan ekonomi, penduduk, migrasi, dan 
pengangguran. 

2. Studi kepustakaan yaitu mencari, mempelajari serta memahami buku-
buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penulisan ini. 

Metode Analisis Data : 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu 

menganalisis data dengan cara menggambarkan seluruh peristiwa dan 
objek penelitian dan menguraikannya sesuai dengan data yang diperoleh 
dan dihubungkan dengan teori yang ada. Selain itu juga menggunakan 
metode yang bersifat kuantitatif, analisis kuantitatif ini digunakan untuk 
melihat bagaimana hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
tingkat pengangguran. 

Dalam hal ini digunakan metode linear regresi berganda untuk 
mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen yaitu 
indeks harga konsumen dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel 
dependen yaitu tingkat pengangguran. Hubungan antara variabel tersebut 
dapat ditulis sebagai berikut : 
Y = f(X1,X2,X3) ………………………………………………….(1) 



Dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda, 
persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut (Supranto, 2001:236) : 
Y = bo + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + e..........................................(2) 

Dimana : 
  Y =  Tingkat pengangguran (%) 
  X1 = Angka indeks harga konsumen 
  X2 = Angka upah minimum provinsi  
  X3 = Laju pertumbuhan ekonomi (%) 
  bo = Konstanta 
  b1 = Koefisien X1 
  b2 = Koefisien X2 
  b3 = Koefisien X3 
  ᵉ = error 

Untuk melihat ada atau tidak hubungan antara variabel dependent 
dengan variabel independent baik secara simultan maupun parsial 
digunakan metode uji antara lain: 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji R2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase 
sumbangan variabel dependent terhadap variabel independent. Nilai (R2) 
terletak antara 0-1 atau 0 ≤ R2 ≤ 1 
2. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh 
antara variabel independent terhadap variabel dependent. Untuk 
pengujian F dilakukan dengan membandingkan nilai Sig F-hitung dengan 
Sig F. 
Ho diterima  : Jika Sig F-hitung ≥ Sig F 
Artinya :  Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh 
terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau 
Ho ditolak : Jika Sig F-hitung ≤ Sig F 
Artinya :    Inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh 
terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau 
3. Uji t (Uji Parsial) 

t-test digunakan untuk menguji apakah masing-masing koefisien 
regresi signifikan atau tidak pada tingkat kepercayaan tertentu yang dipilih 
yaitu 95% (α=5%) dan untuk melihat bagaimana hubungan masing-
masing variabel independent terhadap variabel dependent. 

Jika Sig t-hitung lebih kecil dari Sig t berarti Ho ditolak dan Hi diterima. 
Jika Ho ditolak berarti terdapat hubungan antara variabel bebas dengan 
variabel terikat dan sebaliknya. 
4. Uji Asumsi Klasik, yang terdiri dari : 

a. Multikolinearitas 

Merupakan suatu keadaan dimana satu/lebih variabel independent 
dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel lainnya. 
Hubungan yang terjadi bisa sempurna, bisa juga tidak sempurna. 
Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat R2 yang tinggi. 
Multikolinearitas menjadi masalah jika derajat kolininearitasnya tinggi, jika 
derajat kolininearitasnya rendah maka tidak menjadi masalah yang 
berarti. Jika r2 ≤ R2 maka tidak ada multikolinearitas. 

b. Uji Heterokedastisitas 



Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengematan ke 
pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Dan jika 
varians berbeda disebut heterokedastisitas. Heterokedastisitas muncul 
apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki 
varians yang konstan dari observasi ke observasi lainnya. 
Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melakukan pengujian metode 
Glejser. 

Adapun hipotesis yang diuji adalah : 

 Ho diterima : tidak terdapat heterokedastisitas 

 Ho ditolak : terdapat heterokedastisitas 
Jika hasil perhitungan menghasilkan t-hitung yang signifikan atau t-

hitung ≥ t-tabel maka dapat dikatakan terdapat heterokedastisitas atau Ho 
ditolak. Jika t-hitung ≤ t-tabel maka dapat dikatakan tidak terjadi 
heterokedastisitas Ho diterima. Atau jika nilai signifikan lebih besar dari 
5% (0,05) maka tidak terdapat heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai 
signifikan lebih kecil dari 5% (0,05) maka terdapat heterokedastisitas. 

c. Autokorelasi 
Autokorelasi adalah adanya korelasi antar anggota serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu. Pengujian terhadap gejala 
autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW), yaitu 
dengan cara membandingkan antara DW statistik (d) dengan dL dan dU, 
jika DW statistik berada diantara dU dan 4-dU maka tidak ada autokorelasi. 

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 
dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (DW) 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

Durbin Watson Kesimpulan 

DU < DW < 4-DU Tidak Terjadi Autokorelasi 

DW < DL atau  Terjadi Autokorelasi 

DW > 4-DL Terjadi Autokorelasi 

DL < DW < DU atau Tidak Ada Kesimpulan 

4-DU < DW < 4-DL Tidak Ada Kesimpulan 

d. Uji Normalitas 
Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk menguji apakah 

variabel pengganggu (e) memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian 
normalitas data dapat dilakukan sebelum ataupun setelah tahapan 
analisis regresi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7 HASIL PENELITIAN 

Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran 

Tabel 3 Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Koef.Regresi 
Standart 

Error 
t Sig t 

Konstanta 14.51176 2.730534 5.314622 0.0001 

IHK (X1) 
-0.000954 0.005785 

-
0.164952 0.8712 

UMP (X2) 
-0.051244 0.027810 

-
1.842695 0.0852 

P.Ekonomi (X3) 
-0.746975 0.239223 

-
3.122499 0.0070 

 

Adjusted R Square = 0.326896 

R Square (R2)        = 0.439080 

F                             =  3.913928 

Sig F                       =  0.030097 

α                             = 0.05 (5%) 

  

Sumber  :  Hasil pengolahan data sekunder menggunakan Eviews, 2012 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresinya sebagai 
berikut : 

Y =  14.51176 - 0.000954 X1 – 0.051244  X2 – 0.746975 X3 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam 

analisis, yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R2. Berdasarkan 
hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0.439080 yang 
menunjuukan bahwa variabel independen mampu menjelaskan atau 
mempengaruhi variabel dependen sebesar 43.9 % dan sisanya 56.1 % 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel indeks harga konsumen, upah 
minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi. 
2. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
simultan/bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Prosedur 
untuk pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Ho diterima : jika Sig F_hitung > Sig F 
Artinya  : inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi tingkat 

pengangguran di Provinsi Riau. 
Ho ditolak : jika Sig F_hitung < Sig F 



Artinya : inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat 
pengangguran di Provinsi Riau. 

Uji F untuk IHK (b1), UMP (b2), dan pertumbuhan ekonomi (b3) sebagai 
berikut : 
1. Ho : b1 = b2 = b3 = 0 
2. Hi  : b1 = b2 = b3 ≠ 0 
3. Taraf nyata α = Sig F 0.05 
4. Nilai Sig F_hitung 0.030 
5. Keputusan  

Karena Sig F_hitung = 0.030 lebih kecil dari Sig F = 0.05 Ho ditolak dan 
Hi diterima. Artinya inflasi yang diwakili oleh IHK dan UMP dan pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau. 

Dari uji F diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran 
di Provinsi Riau. 
3. Uji T 

Uji T digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen. Ini dilakukan dengan 
membandingkan Sig t_hitung dan Sig t. Dengan kriteria sebagai berikut : 
A. Pengujian untuk inflasi (IHK dan UMP) 

Pengujian sebagai berikut : 
Ho : b1 = b2 = 0 
Hi  : b1 = b2 ≠ 0 
Ho diterima  :  jika Sig t_hitung  > Sig t 
Artinya : tidak ada pengaruh IHK dan UMP terhadap tingkat 

pengangguran 
Ho ditolak :  jika Sig t_hitung < Sig t 
Artinya : ada pengaruh IHK dan UMP terhadap tingkat 

pengangguran 
a) Ho : b1 = 0 dan b2 = 0 
b) Hi  : b1 ≠ 0 dan b2 ≠ 0 
c) Taraf nyata α = Sig t 0.05 
d) Nilai Sig t_hitung IHK = 0.8712 lebih besar dari nilai Sig t 0.05  

Karena Sig t_hitung IHK lebih besar dari Sig t 0.8712 > 0.05 maka Ho 
diterima dan Hi ditolak. Artinya Indeks harga konsumen tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau. 

e) Sedangkan nilai Sig t_hitung UMP = 0.0852 lebih kecil dari nilai Sig t 0.10 
Karena Sig t_hitung UMP lebih kecil dari Sig t maka Ho ditolak dan Hi 

diterima. Artinya upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran di Provinsi Riau. 

f) Kesimpulan  
Dari uji t diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks harga konsumen secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi 
Riau pada tingkat level of signifikan 95% sedangkan upah minimum Provinsi 
Riau secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di 
Provinsi Riau pada tingkat level of signifikan 90%. 
B. Pengujian untuk Pertumbuhan Ekonomi 

Pengujian sebagai berikut : 
Ho : b3 = 0 
Hi  : b3 ≠ 0 



Ho diterima :  jika Sig t_hitung > Sig t 
Artinya : tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran 
Ho ditolak   :  jika Sig t_hitung < Sig t 
Artinya : ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran 
a) Ho : b3 = 0 
b) Hi  : b3 ≠ 0 
c) Taraf nyata α = Sig t = 0.05 
d) Nilai hitung Sig t_hitung pertumbuhan ekonomi = 0.0070 lebih kecil dari 

Sig t 0.05 
e) Karena Sig t_hitung pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari Sig t  0.0070 < 

0.05 maka Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau. 

f) Kesimpulan 
Dari uji t diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi 
Riau. 

4. Uji Asumsi Klasik 
A. Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel pengganggu (e) 
memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dapat 
dilakukan sebelum ataupun setelah tahapan analisis regresi.  

Dari hasil output (ada dilampiran) dapat diketahui bahwa nilai 
probability sebesar 0.5965. Apabila nilai probability lebih besar dari 0.05 
maka nilai residual normal. Karena nilai probability yang didapat lebih 
besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.5965 maka nilai residual tersebut telah 
normal.  
B. Multikolinearitas 

Tabel 4  Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance 
Variance 
Inflation 

Factor (VIF) 
Kesimpulan 

IHK 0.622 1.608 
Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

UMP 0.945 1.058 
Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

PERTUMBUHAN 
EKONOMI 

0.622 1.608 
Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder 

Berdasarkan tabel diatas didapat nilai tolerance yang lebih besar dari 
0.10 yaitu IHK 0.622, UMP 0.945, pertumbuhan ekonomi 0.622, 
sedangkan nilai VIF masing-masing variabel yaitu IHK 1.608, UMP 1.058, 
pertumbuhan ekonomi 1.608, dimana semua nilai VIF dari variabel 
penelitian dibawah 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0.10 maka 
dapat diketahui bahwa antara variabel independen dan variabel 



dependen tidak terdapat multikolinearitas, oleh Karena itu data dalam 
penelitian ini telah memenuhi syarat uji multikolinearitas sehingga dapat 
dimasukkan dalam pengujian model regresi. 

C. Heterokedastisitas  
Pengujian terhadap heterokedastisitas dilakukan dengan pengujian 

Glejser. Caranya dengan meregresi nilai residual dengan nilai variabel 
independen untuk memperoleh nilai koefisien yang kemudian dilihat 
siginifikannya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5 %, maka tidak 
terdapat heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil 
dari 5 % (0.05), maka terdapat heterokedastisitas. 

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig_t Sig Kesimpulan 

IHK 0.8936 > 0.05 
Tidak terdapat 

heterokedastisitas 

UMP 0.2698 > 0.05 
Tidak terdapat 

heterokedastisitas 

PERTUMBUHAN 
EKONOMI 

0.0891 > 0.05 
Tidak terdapat 

heterokedastisitas 

 Sumber : Hasil pengolahan data sekunder 

Berdasarkan tabel diatas, semua nilai signifikansi variabel independen 
lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
heterokedastisitas dalam model regresi. 
D. Autokorelasi  

Algifari (2000:89) mengemukakan bahwa autokorelasi merupakan 
korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Untuk 
mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan 
dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (DW) dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 6 Pengukuran Autokorelasi  

Durbin Watson Kesimpulan 

1.676 < 2.303 < 4-0.998 
Ho diterima / Tidak Terjadi 

Autokolerasi 

2.303 < 0.998 atau 2.303 > 
4-0.998 

Ho ditolak / Terjadi 
Autokorelasi 

0.998 < 2.303 < 1.676 atau 
4-1.676 < 2.303 < 4-0.998 

Tidak Ada Kesimpulan 

 Sumber : Hasil pengolahan data sekunder 



Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 
antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Berdasarkan 
tabel yang diperoleh dari hasil pengolahan data sekunder  
(ada dilampiran), diperoleh DW hitung sebesar 2.303 dimana nilai DL = 
0.998 dan DU = 1.676 dengan N = 20 dan K = 3. Dari tabel diatas dapat 
diambil kesimpulan bahwa nilai DW hitung terletak di DU < DW < 4-DL 
artinya Ho diterima dan Tidak Terjadi Autokorelasi. 

1.8 PEMBAHASAN 

Krisis ekonomi yang melanda indonesia pada tahun 1997 dan 1998 
membawa dampak yang besar dan hal ini juga dirasakan provinsi riau. Krisis ini 
menyebabkan harga-harga melonjak tinggi dan tidak stabil ditambah lagi pada 
tahun 2005 pemerintah menaikkan harga bahan bakar dan menyebabkan tingkat 
pengangguran menjadi naik. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 
pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran secara 
signifikan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi riau 
setiap tahunnya cenderung berfluktuasi. Walaupun pertumbuhan ekonomi yang 
terjadi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di provinsi riau namun apabila 
pertumbuhan ekonomi tinggi, akan membawa dampak yang besar bagi 
masyarakat apabila investasi meningkat. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis linear regresi 
berganda dan uji maka dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu indeks harga 
konsumen, upah minimum provinsi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
signifikan terhadap variabel tak bebas yaitu tingkat pengangguran. Pertama 
secara simultan atau bersama-sama IHK, UMP, dan pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh signigikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya bahwa baik 
inflasi maupun pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi riau secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di 
provinsi riau. Kedua secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan Upah 
berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di provinsi riau. Artinya 
pertumbuhan ekonomi dan upah yang terjadi di provinsi riau berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di provinsi riau dimana 
hubungannya negatif. Nilai koefisien yang diperoleh dari hasil regresi untuk 
pertumbuhan ekonomi sebesar -0.746975 yang berarti bahwa setiap peningkatan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran 
sebesar 0.746975%, sedangkan Nilai koefisien yang diperoleh dari hasil regresi 
untuk Upah sebesar -0.051244 yang berarti bahwa setiap peningkatan upah 
sebesar 1 % akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0.051244%. 
Ketiga secara parsial IHK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran di Provinsi Riau. Artinya indeks harga konsumen yang terjadi di 
provinsi riau tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran yang 
terjadi di provinsi riau. Namun nilai koefisien indeks harga konsumen berslof 
negatif  yaitu sebesar -0.000954 yang berarti bahwa setiap peningkatan harga 
sebesar 1 % maka akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0.000954 
%. Keempat nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0.4390 yang berarti bahwa 
inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran sebesar 
43.9% sisanya 56.1% dipengaruhi oleh faktor lain.  

 



1.9 KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi 
Riau 

a. Indeks Harga Konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat pengangguran di Provinsi Riau yang dibuktikan dengan sig t 
hitung > sig t (0.8712 > 0.05) pada tingkat kepercayaan 95%. Indeks 
Harga Konsumen secara individual berhubungan negatif dengan 
tingkat pengangguran. Nilai koefisien regresi Indeks Harga Konsumen 
adalah sebesar -0.000954, artinya jika terjadi kenaikan nilai Indeks 
Harga sebesar 1 % maka akan menurunkan tingkat pengangguran 
sebesar 0.000954 % (cateris paribus). 

b. Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran yang dibuktikan dengan sig t hitung < sig t pada tingkat 
kepercayaan 90 % yaitu sebesar 0.0852 < 0.05. Variabel UMP secara 
individual berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran. 
Koefisien UMP adalah sebesar -0.051244, artinya jika terjadi kenaikan 
upah sebesar 1 % maka akan terjadi penurunan tingkat 
pengangguran sebesar 0.051244 % (cateris paribus). 

c. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran yang dibuktikan dengan sig t hitung < sig t pada tingkat 
kepercayaan 95 % yaitu sebesar 0.0070 <  0.05. Variabel 
pertumbuhan ekonomi secara individual berhubungan negatif dengan 
tingkat pengangguran. Koefisien pertumbuhan ekonomi adalah 
sebesar -0.746975, artinya jika terjadi kenaikan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 1 % maka akan terjadi penurunan tingkat 
pengangguran sebesar 0.746975 % (cateris paribus). 

2. Variabel yang paling besar berpengaruhnya terhadap Tingkat 
Pengangguran di Provinsi Riau 

Indeks Harga Konsumen, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan 
Ekonomi secara bersama-sama atau simultan  berpengaruh signifikan terhadap 
Tingkat Pengangguran. Hal ini dibuktikkan dari hasil perhitungan diperoleh nilai 
sig F hitung sebesar 0.030 < dari sig F yaitu sebesar 0.05 artinya Indeks Harga 
Konsumen, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran (cateris 
paribus). Namun secara individual variabel bebas yang paling berpengaruh 
terhadap tingkat pengangguran adalah variabel Pertumbuhan Ekonomi dan 
Upah. 

3. SARAN 

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkumkan diatas, sebagai 
masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat 
pengangguran Provinsi Riau, maka dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Meskipun Indeks Harga atau Inflasi yang terjadi di Provinsi Riau tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, diharapkan pemerintah 



dalam mengeluarkan kebijakan dalam pengendalian inflasi harus benar-
benar melihat bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap 
masyarakat luas. 

2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilakukan 
dengan peningkatan investasi. Maka diharapkan pemerintah dapat 
menarik investor baik itu investor asing maupun investor swasta agar 
dapat menanamkan investasi di Provinsi Riau yaitu dengan cara 
menciptakan iklim investasi yang mantap dan kondusif, diusahakan 
memberikan prosedur yang sederhana dan terkendali, memberikan 
sarana dan prasarana yang menunjang, serta peraturan dalam 
berinvestasi yang konsisten, sehingga terjamin kepastian berusaha dan 
keamanan untuk berinvestasi, melalui kebijakan tersebut, diharapkan nilai 
investasi semakin dapat meningkat sehingga akan menciptakan lapangan 
pekerjaan yang baru dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran. 
 

1.10 DAFTAR PUSTAKA 

Kelana, said. 1997. Teori Ekonomi Makro. Jakarta. PT. Grafindo Persada. 
Jhingan,ML. 2003. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT. 

Raha Grafindo Persada. 
Raharja, Pratama. 2001. Teori Makro Suatu Pengantar. Jakarta : LPFE-UI. 
Sukirno, sadono. 2004. Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada. 
   . 2002. Makro Ekonomi Modern. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada. 
Suparmoko. 2000. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta : BPFE. 
BPS. 2011. IHK Kota Pekanbaru 
 . 2001-2010. PDRB Riau 
 . 2001-2010. Riau dalam Angka 
 . 2010. Inflasi Pekanbaru dan Dumai 
 . 2005. SUPAS 2005. 
Iswardono. 1999. Uang dan Bank. Yogyakarta : BPFE. 
Boediono. 2005. Ekonomi Moneter. Yogyakarta : BPFE. 
  . 1999. Ekonomi Makro. Yogyakarta : BPFE. 
  . 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta : BPFE. 
Arief, M.idris. 2006. Pengembangan Ekonomi Rakyat. Malang : FE-UM. 
Arsyad, Lincoln. 1998. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Bagian Penerbit 

STIE YKPM. 
Nopirin. 2002. Ekonomi Moneter. Yogyakarta : BPFE. 
Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi. Jakarta : PT Grafindo Persada. 
Dornbush & Fischer. 1997. Makro Ekonomi Terjemahan J Mulyadi. Jakarta : 

Erlangga. 
Herlambang, Tedy dkk. 2002. Ekonomi Makro. Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama. 
Simanjuntak, J.Payaman. 1998. Pengantar Sumber Daya Manusia. Jakarta : 

LPFE-UI. 
Todaro, Michael. 1999. Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga terjemahan Haris 

Munandar. Jakarta : Erlangga. 
Samuelson & Nodhaus. 2004. Makro Ekonomi Terjemahan Sumaryati, Jakarta. 
Samuelson & Nodhaus. 1997. Makro Ekonomi.  
Htttp://file.upi.edu/Direktori/FPEB/neti.budiwati/  


