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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya angka pengangguran di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung, menurut data yang diperoleh dari BPS 

Provinsi Lampung angka pengangguran pada tahun 2016 sebanyak 4,62% dengan 

jumlah pengangguran terbanyak diduduki oleh pengangguran lulusan pendidikan 

SMA keatas sebanyak 85.565 ribu jiwa bila dibandingkan dengan pengangguran 

lulusan SD yang hanya 37.199 ribu jiwa. Banyaknya angka Pengangguran terdidik 

disebabkan beberapa indikator yang mempengaruhinya yaitu tingkat pendidikan 

dan upah minimum. Dengan banyaknya angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi 

serta upah minimum yang selalu naik setiap tahunnya, seharusnya dapat 

mengurangi jumlah pengangguran terdidik yang ada di kabupaten/kota provinsi 

lampung, karena semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula 

kemampuan yang dimiliki seseorang, serta semakin tinggi upah minimum yang 

ditetapkan semakin besar pula kontribusi perusahaan untuk merekrut pekerja yang 

memiliki pendidikan tinggi yang sesuai dengan upah yang akan diberikan, 

sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran terdidik yang ada.   

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pengaruh tingkat pendidikan 

terhadap tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung,  

bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terdidik di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung, serta bagaimana pengangguran terdidik dalam 

perspektif ekonomi islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung, untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah 

minimum terhadap tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi 

Lampung, serta untuk mengetahui bagaimana pengangguran terdidik dalam 

perspektif ekonomi islam. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif, dengan 

menggunakan analisis regresi panel. Data yang digunakan merupakan data panel 

yaitu kombinasi 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada periode 2012-2016 

yang diperoleh dari data sekunder BPS Provinsi Lampung, lalu dianalisis 

menggunakan eviews 8. Pengujian dilakukan dengan tiga model regresi panel 

yaitu common effect, fixed effect dan random effect, selanjutnya setelah dilakukan 

uji chow dan uji hausman, model regresi yang layak digunakan untuk estimasi 

akhir yaitu random effect model. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di kabupaten/kota Provinsi 

Lampung. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terdidik di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Dalam perspektif 

ekonomi islam manusia diberi mandat sebagai khalifah untuk mengelola bumi. 

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik maka yang harus dilakukan 

adalah bekerja dengan baik dan dengan semangat yang tinggi. Tidak ada istilah 

pengangguran, karena setiap manusia diwajibkan untuk bekerja dan menolak 

semua kemalasan, terlebih lagi angkatan kerja terdidik didorong agar giat bekerja 

dan lebih lagi jika bisa menciptakan lapangan pekerjaan. 

Kata kunci : Pengangguran Terdidik, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum 
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MOTTO 

 

        

Artinya : “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”  

(Q.S.Al-Insyirah [94] : 7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah 

Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (2012-

2016))”. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penggunaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan. Penjelasan mengenai istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul skripsi ini yaitu: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.
1
 

2. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan atau yang sering disebut dengan jenjang pendidikan 

adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran 

dan cara menyajikan bahan pengajaran.
2
 

3. Upah minimum  

Upah minimum adalah Upah yang ditetapkan secara minimum regional, 

sektoral regional maupun sebsektoral.
3
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1045 
2
Fuad Ikhsan, Dasar-dasar Kependidikan, cetakan ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

h.22 
3
Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia, edisi 

ketiga, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), h.181 
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4. Tingkat pengangguran terdidik 

Tingkat pengangguran terdidik adalah indikator dari besarnya jumlah dan 

persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi 

di suatu wilayah.
4
 

5. Perspektif 

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
5
  

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.
6
 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Secara Objektif 

Pengangguran di kabupaten/kota provinsi lampung didominasi oleh 

pengangguran lulusan pendidikan SMA keatas sebanyak 85.565 ribu jiwa. 

Banyaknya angka Pengangguran terdidik disebabkan beberapa indikator 

yang mempengaruhinya yaitu tingkat pendidikan dan upah minimum. 

Dengan banyaknya angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi serta upah 

minimum yang selalu naik setiap tahunnya, seharusnya dapat mengurangi 

jumlah pengangguran terdidik yang ada di kabupaten/kota provinsi 

lampung, karena semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula 

kemampuan yang dimiliki seseorang, serta semakin tinggi upah minimum 

                                                             
4
Bidang Statistik Sosial, Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 2015, (Badan 

Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015), h.61 
5
Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h.1062 

6
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), h.17 
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yang ditetapkan semakin besar pula kontribusi perusahaan untuk merekrut 

pekerja yang memiliki pendidikan tinggi yang sesuai dengan upah yang 

akan diberikan. 

2. Alasan Secara Subjektif 

Penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan disiplin ilmu yang 

penulis jalani pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, di UIN Raden Intan Lampung yang memiliki konsentrasi keilmuan 

pada Ekonomi Pembangunan. Bahasan penelitian ini berkaitan dengan 

Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Sumber Daya 

Manusia yakni beberapa matakuliah yang penulis ampu. 

C. Latar Belakang Masalah 

Negara berkembang umumnya menghadapi berbagai masalah mulai 

dari kemiskinan dan pengangguran hingga ke sektor lain tak terkecuali pada 

masalah ketenagakerjaan. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap 

rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat, selalu dikatakan dengan 

tujuan menurunkan angka pengangguran.
7
  

Indonesia tergolong negara muda yang sedang dalam proses 

pertumbuhan atau dengan kata lain disebut sedang membangun atau 

developing country. Dunia ekonomi indonesia masih dalam masa transisi 

(peralihan) dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri modern.  

                                                             
7
Naf’an, Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah, cetakan ke 1, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014), h.136 
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Indonesia adalah negara yang menjalankan rencana ekonomi dengan 

baik yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. 

Didalam RPJMN tahun 2015-2019 salah satu masalah yang sering muncul 

disetiap provinsi adalah masalah kriminalitas yang tinggi, faktor utama yang 

menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas pada suatu daerah adalah 

tingginya angka pengangguran.
8
 

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan 

ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
9
 Pengangguran 

merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara 

langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Apabila pengangguran 

tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan kerawanan sosial dan 

berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Besarnya angka pengangguran dapat 

dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator 

untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan 

ekonomi.
10

 

Pengangguran telah menjadi masalah yang umum dan kompleks 

didalam suatu daerah, karena pengangguran bukan hanya terjadi pada 

masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, namun 

juga menyerang masyarakat yang memiliki latar pendidikan yang tinggi. 

                                                             
8
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional. 

(Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional 2014), h.14 
9
Nur Riyanto Al Arif, Teori Makroekonomi Islam, konsep,teori dan analisis, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), h.35 
10

N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, edisi keenam, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.154 
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Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan lulusan sarjana yang jumlahnya 

terus meningkat, terlebih lagi beberapa ahli ekonomi memperkirakan 

pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya 

didominasi oleh pengangguran usia muda dan pengangguran berpendidikan.
11

 

Tingkat pengangguran kelompok muda yang relatif tinggi dibandingkan 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu: Pertama, faktor struktural. Faktor ini terdiri dari kurangnya 

keterampilan kelompok muda dibanding kelompok yang lebih matang, 

ketimpangan atau kendala geografis dan kelangkaan informasi yang 

menghambat pasar kerja, dan faktor usia ketika meninggalkan sekolah, 

biasanya meninggalkan sekolah pada usia lebih awal mengalami tingkat 

pengangguran yang lebih tinggi. Kedua, faktor non struktural yang terdiri dari 

kenaikan tingkat upah buruh yang mendorong majikan untuk memutuskan 

hubungan kerja atau tidak menerima pegawai baru, meningkatnya partisipasi 

perempuan termasuk mereka yang berstatus kawin kedalam angkatan kerja, 

persepsi pemuda terhadap tingkat upah yang rendah, serta persepsi karir 

maupun lingkungan kerjanya.
12

 

Pengangguran memang masih menjadi masalah yang serius khususnya 

pengangguran terdidik, hal tersebut dapat dikaitkan dengan indikator –

indikator ekonomi yang mempengaruhinya seperti tingkat pendidikan dan 

                                                             
11

Michael P. Todaro,  Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan. (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2004), h.  
12

Musfira Nur, Dkk, Pengangguran Terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan, (Jurnal Analisis, 

Juni 2016, Vol. 5 No. 1 , H.30) 
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upah minimum.
13

 Dimana pendidikan diharapkan dapat melahirkan sumber 

daya yang berkualitas agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan 

jenjang pendidikan yang ditempuhnya dan semakin tinggi kualitas seseorang 

maka akan semakin besar kontribusinya bagi perusahaan sehingga upah yang 

diterima juga semakin besar. 

Menurut Heriawan, jumlah pengangguran sarjana meningkat 

dibandingkan dengan posisi tahun-tahun sebelumnya. Hampir 30 persen 

lulusan terdidik di indonesia tidak terserap dunia kerja. Bahkan penyumbang 

paling dominan pengangguran tersebut adalah angkatan kerja lulusan 

perguruan tinggi.
14

 Lapangan kerja yang ada di Kabupaten/kota Provinsi 

Lampung belum cukup untuk menampung jumlah pertumbuhan 

pengangguran terdidik, sehingga lulusan pendidikan tinggi banyak yang 

menganggur. Menurut data yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung 

jumlah pengangguran terbanyak selalu diduduki oleh jenjang SMA keatas, ini 

berarti pengangguran terdidik selalu menjadi masalah. Berikut disajikan data 

pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan sejak 

tiga tahun terakhir: 

                                                             
13

Anggun Kembar Sari, pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan upah 

terhadap pengangguran terdidik di sumatera barat, (jurnal ekonomi pembangunan,2012), h.2 
14

Nikmah Sari Nur Isnaini, Rini Lestari, Kecemasan Pada Pengangguran Terdidik Lulusan 

Universitas, (Jurnal Indigenous Vol.13, No.1, Mei 2015, h. 40) 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung tahun 2015-2017 (data diolah 2018) 

Gambar 1.1 Pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan (persen) tahun 2015-2017 

Secara relatif, angka pengangguran kabupaten/kota di provinsi 

lampung mengalami penurunan dari 4,62% pada tahun 2016 menjadi 4,33% 

pada tahun 2017. Hal ini menjadi prestasi yang baik bagi provinsi lampung 

pada khususnya. Namun yang masih menjadi masalah disini adalah tingkat 

pengangguran terdidik yang tergolong masih tinggi dibandingkan tingkat 

pengangguran tidak terdidik. Dapat dilihat tiap tahunnya pada diagram batang 

diatas bahwa penyumbang pengangguran terbesar berada pada jenjang SMA 

keatas atau biasa disebut dengan pengangguran terdidik. Berdasarkan data 

pengangguran terbuka di kabupaten/kota lampung, angka pengangguran 

didominasi oleh pengangguran terdidik, seperti yang terlihat pada tabel 

berikut:  

 

 

 

2015 2016 2017

<=SD 1.9 2.6 1.8

SMP 4.4 4.4 3.9

SMA 11.4 8.8 8.5

SMK 10.6 8 9.4

Diploma 6.1 8.1 7.6

universitas 7.2 3.7 3.8
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Tabel 1.1 

Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan 

Kabupaten/ kota Provinsi Lampung 2012-2016 

 

 

Tahun 

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 

Tdk/Blm 

Tamat Sd   

Sekolah        

Dasar            

SLTP               SMA                 Diploma 

/ Sarjana 

2012 71456 635406 1012892 789236 828469 

2013 10445 29702 48718 99394 22205 

2014 12163 27473 37847 89423 17872 

2015 8018 24067 38977 108384 17404 

2016 8728 37199 41682 85565 15721 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2018) 

Pengangguran terbuka kabupaten/kota provinsi lampung didominasi 

oleh pengangguran lulusan SMA keatas, terlihat pada tabel 1.1 bahwa jumlah 

pengangguran lulusan SMA pada tahun 2016 sebanyak 85.565 ribu jiwa bila 

dibandingkan dengan pengangguran lulusan SD yang hanya 37.199 ribu jiwa. 

Padahal, jumlah angkatan kerja terbanyak didominasi lulusan SD seperti yang 

terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang 

ditamatkan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2012-2016 

 

 

Tahun 

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 

Tdk/Blm 

Prnh 

Sklh 

Tdk/Blm 

Tamat 

Sd   

Sekolah        

Dasar            

SLTP               SMA                 Diploma 

/ Sarjana 

2012 71456 635406 1015892 789236 828469 297438 

2013 60477 551259 1022327 786568 879575 295304 

2014 83642 555148 1122445 865449 926008 305244 

2015 52995 526215 1138716 890309 971724 252149 

2016 63012 634159 1158209 940095 998211 327982 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2018) 

Angkatan kerja kabupaten/kota Provinsi Lampung didominasi oleh 

lulusan SD pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.158.209 jiwa. Namun angka 

pengangguran tertinggi didominasi oleh pengangguran terdidik. Hal ini 
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menjadi masalah yang harus dipecahkan karena seharusnya semakin tinggi 

tingkat pendidikan semakin tinggi kemampuan yang dimiliki karena 

pendidikan disiapkan sebagai investasi masa depan, sehingga diharapkan 

apabila seseorang mengenyam pendidikan, ia dapat menambah dan 

mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan dapat meningkatkan 

pembangunan terutama dalam bidang kesejahteraan.
15

 

Seperti teori Human Capital yang menyatakan bahwa seseorang dapat 

meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap 

tambahan satu tahun berarti, disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja 

dan tingkat penghasilan seseorang.
16

 Menurut Sumarsono, kualitas tenaga 

kerja yang baik dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, karena tingkat 

pendidikan merupakan proses kegiatan dalam menambah ilmu atau keahlian 

seseorang, sehingga dapat membentuk kepribadian dan kemandirian. Untuk 

dapat bekerja seseorang dituntut memiliki pendidikan sebagai modal dasar, 

karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi 

pengetahuan/ketrampilan yang dimiliki, sehingga semakin tinggi pula 

kemampuannya untuk bekerja.
17

 Dengan demikian pendidikan merupakan 

investasi masa depan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, 

sehingga dapat mengurangi pengangguran. Namun pada kenyataannya 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat 

pengangguran. 

                                                             
15

Michael P. Todaro, Stephan C. Smith, Pembangunan Ekonomi, edisi kesebelas jilid 1, 

terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h.60 
16

Sonny Sumarsono, Op.Cit. h.93 
17

Ibid. h.95 
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Selain tingkat pendidikan, adanya penetapan upah minimum juga akan 

menambah angka pengangguran yang ada, terutama untuk negara yang 

memiliki jumlah penduduk yang tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat 

pengangguran. Upah minimum yang ditetapkan di kabupaten/kota lampung 

dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan, seperti yang terlihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1.3 

Upah Minimum Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung 

Tahun 2012-2016 

No Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 Lampung Barat 930000 1150000 1399037 1590000 1763000 

2 Tanggamus 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

3 
Lampung 

Selatan 930000 1150000 1402500 1595000 1800500 

4 Lampung Timur 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

5 
Lampung 

Tengah 982000 1154500 1400000 1588000 1770620 

6 Lampung Utara 930000 1150000 1399037 1588000 1763000 

7 Way Kanan 983000 1160000 1408000 1588500 1763000 

8 Tulang Bawang  982000 1155000 1402500 1581000 1771200 

9 Pesawaran 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

10 Pringsewu 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

11 Mesuji 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

12 
Tulang Bawang 

Barat 930000 1150000 1408000 1581000 1792100 

13 
Kota Bandar 

Lampung 981500 1165000 1422500 1649500 1870000 

14 Kota Metro 930000 1150000 1400000 1582000 1764000 

15 Pesisir Barat 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten/kota Lampung (data diolah 2018) 

Kenaikan upah minimum di Kabupaten/kota Provinsi Lampung dari 

tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan setiap 

tahunnya cenderung fluktiatif dan tidak terlalu banyak. Kenaikan upah 

minimum ini tidak memberikan dampak yang baik terhadap tenaga kerja, 
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karena masih banyak pengangguran pada lulusan SMA keatas. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan pengangguran terbuka terjadi pada generasi muda yang 

baru saja menyelesaikan pendidikannya dan selanjutnya akan mencari kerja 

sesuai dengan keinginannya. Selain itu dengan adanya penerapan kebijakan 

upah minimum dan undang-undang tentang ketenagakerjaan, bagi para 

pengusaha akan banyak menggunakan tenaga kerja kontrak, hal inilah yang 

akan menambah permasalahan pengangguran.
18

  

Kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang 

diminta perusahaan, terutama yang tidak terdidik dan kurang 

berpengalaman.
19

 Menurut efficiency wage theory, penetapan upah minimum 

memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka 

panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga 

memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi 

yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka panjang akan 

memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas.
20

 

Temuan empirik baru yang dihasilkan SMERU Research Institute dan 

Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas menyatakan bahwa kenaikan upah 

minimum lebih dinikmati buruh terdidik (white collar workes) dibanding 

                                                             
18

Ari Zuliadi, Analisis Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di 

kabupaten Aceh Barat, (Skripsi fakultas Ekonomi Uiversitas Teuku Umar, Meulaboh Aceh Barat, 

2016), h.5 
19

N. Gregory Mankiw, Op.Cit. h 159 
20

Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan, 

edisi pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h.169 
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buruh tidak terdidik (blue collar workers) karena perusahaan cenderung 

melakukan subtitusi antar tenaga kerja.
21

 

Pengangguran terdidik dapat berkurang apabila tingkat upah yang 

ditawarkan oleh suatu sektor usaha tinggi. Berdasarkan hasil penelitian 

Anggun Kembar Sari, bahwa apabila tingkat upah meningkat maka 

pengangguran terdidik akan turun (dengan syarat variabel lain tetap). Hasil 

penelitian serupa diperoleh dari Purwaka Hari Prihanto, yang mengatakan 

bahwa apabila tingkat upah naik maka pengangguran turun (dengan syarat 

variabel lain tetap). 

Pengangguran bisa terjadi karena kurangnya kemampuan, pengalaman 

ataupun karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan 

jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Namun apapun alasannya islam 

sangat menentang seseorang untuk menjadi pengangguran. Islam pada 

dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Banyak nash al-Quran maupun as-

Sunnah yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja. Dalam 

firman Allah Swt: 

                           

          

  

                                                             
21

Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia, edisi 

pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.201 
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Artinya:“Katakanlah "Hai kaumku, berkerjalah kamu sepenuh 

kemampuanmu, Sesungguhnya akupun orang yang bekerja (pula). 

kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan 

memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-

orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.” 

(Q.S. al-An’am [6] : 135) 

Jelas islam mewajibkan kepada individu untuk bekerja. Ketika 

individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat atau tidak memiliki keahlian 

dan modal untuk bekerja maka Khalifah berkewajiban untuk memaksa 

individu bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya, termasuk di 

dalam pendidikan.
22

 Sehingga sebaiknya dengan tingkat pendidikan yang 

ditamatkan dan kebijakan pemerintah mengenai upah minimum dapat 

mengurangi tingkat pengangguran terdidik yang ada. 

Dari beberapa masalah yang diuraikan dalam latar belakang ini, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Tingkat 

Pengangguran Terdidik dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung (2012-2016))”. 

 

 

 

 

 

                                                             
22

Naf’an, Op.Cit. h.142 
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D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah-

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penduduk Provinsi Lampung setiap tahunnya bertambah sehingga secara 

otomatis jumlah angkatan kerja meningkat namun wadah untuk menaungi 

angkatan kerja (lapangan usaha) tidak sesuai dengan peningkatan tersebut 

yang mengakibatkan pengangguran. 

2. Pengangguran terbanyak di Kabupaten/kota Provinsi Lampung dipegang 

oleh pengangguran terdidik yaitu lulusan SMA keatas. 

3. Besarnya angka pengangguran terdidik di Kabupaten/kota provinsi 

lampung tidak sesuai dengan teori Human Capital.  

4. Temuan empirik baru yang dihasilkan SMERU Research Institute dan 

Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas menyatakan bahwa kenaikan upah 

minimum lebih dinikmati buruh terdidik (white collar workes) dibanding 

buruh tidak terdidik (blue collar workers), pada kenyatannya tidak sesuai 

dengan fakta yang ada di kabupaten/kota provinsi lampung. 

E. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih fokus, tidak meluas dan tidak menyimpang dari 

tujuan awal yang telah direncanakan, maka penulis menetapkan batasan-

batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan 

upah minimum terhadap tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/kota 

Provinsi Lampung.  
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2. Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk menilai dan mengukur 

tingkat pendidikan dengan menganalisis jumlah penduduk usia kerja (15 

tahun keatas) berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 

menganalisis pengangguran terbuka yang ditamatkan berdasarkan 

pendidikan tertinggi, serta menganalisis upah minimum yang terdiri dari 

14 kabupaten/kota Provinsi Lampung dari tahun 2012-2016. 

3. Dalam variabel pengangguran, penulis hanya memfokuskan jumlah 

pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yaitu tamatan SMA 

keatas. 

F. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran 

terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran 

terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung? 

3. Bagaimana pengangguran terdidik dalam perspektif ekonomi islam? 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat 

pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat 

pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana pengangguran terdidik dalam perspektif 

ekonomi islam. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun 

praktis diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat 

menjadi acuan pendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang 

penelitian khususnya menganai pengangguran terdidik. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah provinsi 

lampung sebagai gambaran tentang pengaruh tingkat pendidikan dan upah 

minimum terhadap pengangguran terdidik yang ada di Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung, dan sebagai acuan untuk membuat kebijakan mengenai 

masalah pengangguran terdidik ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan 

1. Definisi Pendidikan 

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan 

sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan.
1
 

Definisi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:
2
 

a. Driyarkara mengatakan bahwa Pendidikan adalah upaya 

memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani 

itulah yang disebut mendidik.  

b. Dictionary of Education menyebutkan bahwa pendidikan adalah 

proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan 

bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia 

hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari 

sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami 

perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang 

optimum. 

c. Crow and crow menyebut pendidikan adalah proses yang berisi 

berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan 

                                                             
1
Fuad Ikhsan, Dasar-dasar Kependidikan, cetakan ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

h.1-2 
2
Ibid. h.4 
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sosialnya dan membantu meneruskana adat dan budaya serta 

kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

Pendidikan adalah proses belajar dalam menumbuhkan, mengembangkan 

ataupun meningkatkan kemampuan dan kreativitas yang telah dimiliki 

seseorang. 

2. Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan atau yang sering disebut dengan jenjang 

pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan 

bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Jenjang 

pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Selain 

jenjang pendidikan tersebut diselenggarakan pula pendidikan pra sekolah 

sebagai persiapan untuk memasuki sekolah dasar.
3
 

1) Pendidikan Pra Sekolah 

Pendidikan pra sekolah diselenggarakan untuk meletakkan dasar-

dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan 

daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup di lingkungan 

masyarakat serta memberikan bekal kemampuan dasar untuk 

memasuki jenjang sekolah dasar dan mengembangkan diri sesuai 

dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup. 

                                                             
3
 Ibid, h.129-131 
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2) Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan 

kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar 

yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan 

peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti 

pendidikan menengah. 

3) Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan 

meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya alam 

sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam 

dunia kerja atau pendidikan tinggi. 

4) Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan lanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta untukmenjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

Peningkatan pendidikan penduduk dapat dilihat dari pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan serta jumlah penduduk yang telah mengenyam 

pendidikan formal. Rumus yang digunakan untuk melihat tingkat 

pendidikan ini adalah sebagai berikut: 
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 x 100% 

Dari nilai TP, dapat diketahui bagaimana rata-rata tingkat 

pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk negara/ daerah tersebut. 

Semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi, dan 

semakin sedikit yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, 

semakin baik kondisi pendidikan di negara/daerah tersebut.
4
. 

3. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pengangguran Terdidik 

Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak dalam 

era millenium ini. Terlebih dalam suasana krisis multidimensi, 

masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi 

persaingan bebas, untuk itu pendidikan memegang peranan penting bagi 

peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Peningkatan pendidikan 

menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang 

dimiliki masyarakat dan bangsa indonesia. Peningkatan kualitas 

pendidikan akan memiliki makna bagi perbaikan kualitas Indonesia 

secara keseluruhan.
 5 

Pendidikan adalah input (masukan) bagi fungsi produksi nasional 

dalam perannya sebagai komponen modal manusia (human capital), yang 

berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia.
6
 Menurut teori 

human capital Seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui 

                                                             
4
Hera Susanti, Moh Ihsan, Widyanti, Indikator-Indikator Makroekonomi, (Jakarta: 

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), h.114 
5
Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia edisi 

pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.98 
6
Michael P. Todaro dan Stephan C. Smith, Pembangunan Ekonomi, edisi kesebelas jilid 1, 

terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h.60 
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peningkatan pendidikan, setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, 

disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan 

seseorang.
7
 Dengan itu semakin tingginya tingkat pendidikan yang 

dimiliki seseorang maka maka akan meningkatkan kemampuan kerja 

sehingga akan mendapatkan kualitas SDM yang baik dan nantinya akan 

mengurangi jumlah pengangguran yang ada. 

Indikator kualitas SDM dapat berupa tingkat pendidikan dan 

tingkat penduduknya. Dengan demikian negara berkembang seperti 

indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi memerlukan SDM yang 

berkualitas. Namun, tingginya kualitas itu tidak dapat diukur dengan 

angka-angka semata, melainkan diukur dengan apa yang dihasilkan. 

Besarnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat terhadap bidang 

pendidikan dan kesehatan menjadi ukuran yang menunjukkan perhatian 

pada usaha pengembangan kualitas SDM. Investasi SDM yang dilakukan 

negara-negara maju sangat menentukan dalam mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi riil.
8
 

4. Tingkat Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pendidikan termasuk amalan yang nyata dan harus dilakukan oleh 

manusia. Untuk mempertahankan kemuliaannya, umat islam 

diperintahkan untuk menuntut ilmu dalam waktu yang tidak terbatas 

selama hayat dikandung badan.
9
 Pendidikan seseorang merupakan hal 

yang menjadi pembeda diantara yang lain dan Allah SWT 

                                                             
7
Sonny sumarsono, Op.Cit, h.93 

8
Sonny Sumarsono, Loc.Cit. 

9
Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) 
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mengistimewakan bagi orang-orang yang berpendidikan/berilmu 

sebagaimana Firman Allah: 

                            

Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(Q.S. al-Mujadalah [58]: 11) 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa ada orang yang akan diangkat 

derajatnya oleh Allah, yaitu orang yang beriman dan orang yang berilmu 

pengetahuan dengan beberapa derajat. Orang yang beriman dan orang 

yang berilmu pengetahuan akan nampak arif bijaksana, jiwa dan matanya 

akan memancarkan cahaya. Iman dan ilmu akan membuat orang mantap 

dan agung. Orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh derajat 

yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat.
10

 

B. Upah Minimum 

1. Definisi Upah minimum 

Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran yang 

diperoleh berbagai bentuk jasa (jasa fisik, maupun mental) yang 

disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.
11

  

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 

kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

                                                             
10

 Abdul Azis, Penjelasan Surah Al-Mujadilah Ayat 11, (on-line), dapat diakses di: 

https://melekazis.blogspot.com/2015/05/penjelasan-surah-al-mujadilah-ayat-11.html (09 juli 2018) 
11

Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar, edisi ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 350 
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atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan 

karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun 

untuk keluarganya.
12

 

Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 

8/1981 Merupakan Upah Yang ditetapkan secara minimum regional, 

sektoral regional maupun sebsektoral. Dalam hal ini upah minimum itu 

adalah upah pokok dan tunjangan. Upah pokok minimum adalah upah 

pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun sub 

sektoral.
 13 

Dari definisi diatas, terlihat dua unsur penting yaitu: 

a. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh 

pada waktu pertama kali diterima bekerja.  

b. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup 

buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan 

keperluan rumah tangga.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Upah 

minimum adalah batas upah terendah yang ditetapkan pemerintah untuk 

menentukan standar upah yang diterima oleh karyawan dalam suatu 

perusahaan. 

 

 

                                                             
12

Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan, 

(Jakarta: FE UI, 2003), h. 141 
13

 Sonny Sumarsono, Op.Cit, h. 181 
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2. Komponen Upah Minimum 

Secara teoritis, ada tiga komponen yang dianggap mempengaruhi 

besarnya upah minimum yaitu sebagai berikut:
 14

 

a. Kebutuhan Fisik Minimum 

Kebutuhan fisik minimum atau KFM adalah kebutuhan pokok dari 

seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan 

mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor 

produksi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang minimum baik 

ditinjau dari segi jumlah maupun dari segi kualitas barang dan jasa 

yang dibutuhkan, sehingga merupakan kebutuhan yang tidak dapat 

dihindari atau dikurangi lagi. Nilai dari kebutuhan fisik minimum 

mencerminkan nilai ekonomi dari barang dan jasa yang diperlukan 

oleh pekerja dan keluarganya dalam jangka waktu satu bulan. Barang 

dan jasa ini dibagi dalam lima kelompok barang, yaitu: makanan dan 

minuman; bahan bakar, alat penerangan dan penyeduh; perumahan 

dan peralatan dapur; sandang dan pakaian; lain-lain termasuk di 

dalamnya biaya untuk transportasi, rekreasi, obat-obatan, sarana 

pendidikan, bacaan dan sebagainya. 

b. Indek Harga Konsumen 

Indek harga konsumen merupakan petunjuk mengenai naik turunnya 

harga kebutuhan hidup. Naik turunnya harga kebutuhan hidup ini 

secara tidak langsung mencerminkan tingkat inflasi. Indek harga 

                                                             
14

Sonny Sumarsono, Op.Cit,  h.182 
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konsumen dihitung setiap bulan dan setiap tahun dinyatakan dalam 

bentuk persentase. 

c. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian 

disuatu daerah. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang 

bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di 

suatu daerah maka semakin besar pula kesempatan berkembang bagi 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. 

3. Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran Terdidik 

Ketika pemerintah mempertahankan upah agar tidak mencapai 

tingkat ekuilibrium, hal itu dapat menimbulkan kekakuan upah. Undang-

undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus 

dibayar perusahaan kepada para karyawannya. Sejak dikeluarkannya 

Undang-Undang Standar Kerja yang Adil tahun 1938 (Fair Labor 

Standard Act Of 1938), pemerintah federal AS memaksakan upah-

minimum yang biasanya berada diantara 30 sampai 50 persen dari upah 

rata-rata dalam industri manufaktur. Bagi sebagian besar pekerja, upah 

minimum ini tidak berpengaruh, karena mereka menikmati upah diatas 

upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama yang tidak terdidik dan 

kurang berpengalaman, upah minimum meningkatkan upah mereka di 

atas tingkat ekuilibriumnya. Karena itu, upah minimum mengurangi 
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jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan.
15

 Kebanyakan ekonom 

percaya bahwa kenaikan dalam upah minimum akan mengurangi 

kesempatan kerja di antara para pekerja dengan keahlian dan pengalaman 

yang rendah. 

Ketika peraturan upah minimum memaksa upah tetap berada diatas 

tingkat upah ekuilibrium (tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan), peraturan tersebut menaikkan kuantitas pekerja yang 

ditawarkan dan menurunkan kuantitas pekerja yang diminta. Sehingga 

terjadilah surplus pekerja. Karena lebih banyak pekerja yang mau bekerja 

dibanding jumlah pekerja yang tersedia, sejumlah pekerja terpaksa 

menganggur.
16

 

Upah minimum memiliki dampak terbesar terhadap pengangguran 

usia muda. Upah ekuilibrium para pekerja usia muda cenderung rendah 

karena dua alasan. Pertama, karena para pekerja usia muda termasuk 

anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, 

mereka cenderung memiliki produktivitas marjinal yang rendah. Kedua, 

para pemuda seringkali mengambil sebagian dari “kompensasi” mereka 

dalam bentuk on-the-job ketimbang bayaran langsung. Untuk kedua 

alasan ini, upah yang menyeimbangkan penawaran pekerja usia muda 

dengan permintaannya adalah rendah. Karena itu upah minimum 

seringkali berpengaruh pada pemuda ketimbang yang lainnya dalam 

angkatan kerja. Upah minimum merupakan sumber perdebatan politik 

                                                             
15

N. Gregory Mankiw, Makroekonomi Edisi Keenam, terjemahan Fitria Liza, Imam 

Nurwaman,  (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2006), h. 160 
16

Ibid. h.161 
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yang tidak ada habisnya. Para pendukung upah minimum yang lebih 

tinggi memandangnya sebagai sarana meningkatkan pendapatan para 

pekerja miskin.
17

 

Untuk mengurangi dampaknya terhadap pengangguran usia muda, 

beberapa ekonom dan pembuat kebijakan telah lama mendukung untuk 

mengecualikan para pekerja muda dari upah minimum reguler. Kebijakan 

ini mengijinkan upah yang lebih kecil bagi para pemuda, yang akan 

mengurangi pengangguran dan memungkinkan mereka mendapatkan 

pelatihan serta pengalaman kerja.
18

 

Dalam perekonomian yang semakin maju, kegiatan-kegiatan 

ekonomi semakin memerlukan tenaga terdidik. biasanya makin rumit 

pekerjaan yang diperlukan, makin lama masa pendidikan dari tenaga ahli 

yang diperlukan. Maka pendidikan yang panjang tersebut menyebabkan 

tidak banyak tenaga kerja yang dapat mencapai taraf pendidikan yang 

tinggi. Kekurangan penawaran seperti itu menyebabkan upah yang 

diperoleh tenaga terdidik adalah lebih tinggi daripada para pekerja yang 

lebih rendah pendidikannya. Disamping itu, tenaga kerja yang lebih tinggi 

pendidikannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena 

pendidikannya mempertinggi kemampuan kerja dan selanjutnya 

kemampuan kerja menaikkan produktivitas.
19

  

 

                                                             
17

Ibid. h.162 
18

N. Gregory Mankiw, Teori Makroekonomi edisi Kelima, Terjemahan Wisnu C. Kristiaji, 

(Jakarta: Erlangga, 2003), h.158 
19

Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2008), h.365 
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4. Upah Minimum dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam islam upah disebut juga dengan ujrah yaitu bentuk 

kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Secara umum 

islam tidak memberikan upah berada dibawah tingkat minimum yang 

ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Tetapi islam 

juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu 

yang ditentukan berdasarkan sumbangan terhadap produksi.
20

 

Menurut M.A. Mannan, kebutuhan pokok yang harus dibayar oleh 

majikan adalah yang dapat menutup kecukupan hidup dimana standar itu 

bergantung pada tingkat keadaan sosio ekonomi masyarakat berkaitan. 

Walaupun islam menganjurkan adanya upah minimum yang dapat 

mencukupi kebutuhan pokok seseorang, namun islam mengakui adanya 

perbedaan jumlah upah itu sendiri karena ada dua faktor penentu kadar 

upah yaitu nilai kerja dan kebutuhan pekerja.
21

 Hal tersebut sesuai dengan  

ayat berikut: 

                              

Artinya :“dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka 

tiada dirugikan.” (Q.S. Al-Ahqaf [46] : 19) 

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan 

siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat 

                                                             
20

Martadho Ridwan, Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, (Jurnal 

Ekonomi, volume 1, No.2, Desember 2013), h. 253 
21

Ibid, h.254 
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penting. Karena akan dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan 

atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan.
22

  

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam juga memerintahkan 

memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari „Abdullah bin 

„Umar, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

 أَْعطُوا األَِجيَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ 

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum 

keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).   

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja 

setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada 

kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.  

C. Pengangguran 

1. Definisi Pengangguran 

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seorang yang 

tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi 

belum dapat memperolehnya.
23

 Pengangguran adalah masalah 

makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan 

merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, 

                                                             
22

Dewi Lestari, Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi 

FEBI Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)  h. 21 
23

Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h.13 
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kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan 

psikologis.
24

 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran adalah mereka 

yang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan suatu usaha 

atau mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin 

mendapat pekerjaan (bukan karena alasan kekurangan fisik) atau mereka 

yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Untuk 

mengukur pengangguran didalam suatu negara biasanya digunakan apa 

yang dinamakan tingkat pengangguran (unemployment rate), yaitu jumlah 

penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja. 

Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja 

dan tidak bekerja yang berada dalam tingkat umur tertentu.
25

 

Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak 

memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang 

yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat 

digolongkan sebagai penganggur. Pengangguran juga diartikan sebagai 

keadaan yang menunjukkan suatu sumber daya yang tidak digunakan.
26

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengangguran adalah kelompok usia kerja yang termasuk angkatan kerja 

                                                             
24

N. Gregory Mankiw, Makroekonomi edisi keenam, Op.Cit. h. 154 
25

Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Agustus 2017, 

(Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, No. 01/11/18/Th.X, 6 November 2017), h. 5  
26

Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016), h.198 
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yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang aktif mencari pekerjaan dan 

belum memperolehnya.  

2. Klasifikasi Pengangguran 

Terdapat beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:
 27

 

a. Pengangguran Friksional 

Pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang muncul karena 

pencari kerja masih mencari pekerjaan yang sesuai, jadi ia 

menganggur bukan karena tidak ada pekerjaan. Pengangguran ini 

tidak menimbulkan masalah dan bisa diselesaikan dengan 

pertumbuhan ekonomi. Pengangguran ini diakibatkan adanya jarak 

dan kurangnya informasi. Pelamar pekerjaan tidak mengetahui adanya 

lowongan kerja dan pihak penyedia kerja kesulitan untuk mencari 

pekerja sesuai dengan syarat yang diharapkan. 

b. Pengangguran Siklikal 

Pengangguran ini disebabkan karena penurunan permintaan agregat, 

maka perusahaan akan mengurangi pekerja atau menutup 

perusahaannya. 

c. Pengangguran Struktural 

Pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur kegiatan 

ekonomi. Perusahaan yang mengalami kemerosotan dan kemunduran 

karena beberapa faktor antara lain : kemajuan teknologi mengurangi 

permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat 
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tinggi dan tidak mampu untuk bersaing, hal itu akan menyebabkan 

kegiatan produksi menurun dan sebagian pekerja terpaksa 

diberhentikan. 

d. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran yang disebabkan karena penggantian tenaga manusia 

oleh tenaga mesin dan bahan kimia (teknologi). 

Sedangkan menurut lama waktu kerja, pengangguran dapat dibedakan 

menjadi:
 28

 

a. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran yang terjadi dimana situasi seseorang sama sekali tidak 

bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengagguran terbuka 

disebabkan orang sulit memperoleh pekerjaan karena lapangan kerja 

yang tersedia jumlahnya terbatas sehingga orang betul-betul 

menganggur dan tidak bekerja sama sekali. 

b. Setengah Menganggur 

Pengangguran terjadi karena situasi dimana orang bekerja, tapi 

tenaganya kurang termanfaatkan bila diukur dari jumlah jam kerja, 

produktivitas kerja dan pendapatan yang diperoleh. 

c. Pengangguran Terselubung 

Pengangguran terselubung ini terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja 

secara optimal.  
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Ilmu, 2014), h.134. 
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3. Pengangguran Terdidik 

Pengangguran tidak hanya dialami oleh angkatan kerja yang 

memiliki pendidikan rendah, namun pengangguran saat ini juga dialami 

oleh angkatan kerja berpendidikan menengah keatas yaitu lulusan SLTA/ 

kejuruan dan perguruan tinggi, hal tersebut mencerminkan kemerosotan 

produktifitas sumber daya manusia dan kegagalan pemerintah dalam 

memanfaatkan sumber daya manusia.
29

 

Pengangguran terdidik masuk dalam kategoteri pengangguran 

friksional karena pengangguran tenaga kerja terdidik hanya terjadi selama 

lulusan mengalami masa tunggu. Permasalahan muncul dari segi 

pendidikan ketika pengangguran didominasi oleh tenaga kerja yang 

memiliki pendidikan.
30

 

Pengangguran terdidik adalah berapa banyak jumlah pencari kerja 

yang memiliki pendidikan jenjang SMA ke atas dibagi dengan angkatan 

kerja yang memiliki pendidikan jenjang SMA ke atas atau seseorang yang 

memiliki tingkat pendidikan SMA keatas yang sedang mencari 

pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha/yang tidak mencari kerja karena 

merasa tidak mampu (bukan karena cacat fisik)/ mereka yang sudah 

punya pekerjaan, tetapi belum memulai.
31
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Rizka Febriana Putri, Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap 

Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa tengah tahun 2009-2013, (Skripsi Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Universitas Negeri Semarang, 2015), h.21 
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Nomor 4, Tahun 2013). 
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Pengangguran terdidik menyebabkan hasil output berkurang 

menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Pengangguran 

terdidik dapat mengurangi tingkat pendapatan pemerintah terhadap pajak 

karena kegiatan ekonomi yang menurut yang disebabkan oleh 

pengangguran. Pengangguran terdidik dapat menyebabkan pendapatan 

masa lalu harus digunakan untuk hidup karena pengangguran terdidik 

dapat mengurangi pendapatan dan menghilangkan mata pencarian. Selain 

itu pengangguran terdidik dapat menyebabkan berkurangnya ketrampilan 

karena keterampilan dapat meningkat apabila selalu diasah. 
32

 

Di sejumlah negara berkembang, semakin tinggi pendidikan 

seorang maka semakin besar kemungkinan ia menganggur. Bagi beberapa 

negara berkembang, tingkat pengangguran lebih banyak ditemukan di 

kalangan mereka yang mengenyam pendidikan tinggi. Salah satu 

penyebabnya adalah mereka yang tidak terdidik tidak akan makan kalau 

tidak bekerja sehingga mereka mau melakukan pekerjaan apa saja demi 

sesuap nasi. Banyak di antara mereka yang lalu terjun di sektor informal. 

Sedangkan bagi mereka yang bisa memperoleh pendidikan lanjutan, 

apalagi sampai ke jenjang universitas, mereka hanya mau bekerja kalau 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang 

mereka tempuh sehingga mendapat kepuasan yang relatif tinggi.
33
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4. Pengangguran Terdidik dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam perspektif islam, kerja („amal) menyangkut segala aktifitas 

kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah yang 

dimaksudkan untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang 

dibolehkan secara syar‟i. Salah satu tugas manusia dijelaskan pada Qs. 

Al-baqarah ayat 30 yang berbunyi: 

                                

                            

Artinya: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui."(QS. Al-Baqarah [2] : 30) 

Ayat tersebut menjelaskan tentang rencana Allah Swt. menciptakan 

manusia adalah diberi mandat sebagai khalifah atau wakil Allah Swt. 

untuk mengelola bumi. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan 

baik maka yang harus dilakukan adalah bekerja dengan baik, bekerja 

dengan baik saja tentu tidak cukup tetapi juga harus dengan semangat yang 

tinggi. Semangat inilah yang disebut dengan etos. Setiap manusia 

diwajibkan untuk bekerja dan menolak semua kemalasan seperti dalam 

firman Allah yang berbunyi: 
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al-Jumuah [62] : 10) 

Perintah ini menunjukkan pengertian ibahah atau boleh carilah 

rezeki dengan ingatan yakni memeperoleh keberuntungan.  Islam 

melarang keras seseorang untuk menjadi pengangguran, seperti dalam 

Firman Allah: 

                             

                 

Artinya : “dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS.at-Taubah [9]:105) 

Masalah pengangguran berhubungan dengan sumber daya manusia 

yang tidak termanfaatkan yang disebabkan karena lapangan kerja yang 

terbatas atau kualitas sumber daya manusianya yang kurang. Dalam 

rangka mencapai sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan 

berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pengembangan sumber 

daya manusia, dengan cara memberikan pendidikan yang diorganisasikan 

secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan pendidikan.
34

 

Fenomena pada masyarakat muslim saat ini, banyak pengangguran 

pada usia-usia produktif, dan khususnya pengangguran pada kelompok 

terdidik. Islam sangat mencela pengangguran yang tidak mau bekerja 
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dengan alasan kemalasan, gaji sedikit dan kecil, serta pekerjaan yang 

tidak memadai.  

Dalam islam pengangguran bisa disebabkan oleh dua hal yaitu:
35

 

1. Faktor individu, terdiri dari: 

a. Faktor kemalasan 

Pengangguran yang berasal dari kemalasan individu sebenarnya 

hanya sedikit, seperti banyak orang yang miskin menjadi malas 

bekerja karena berharap kaya mendadak dengan jalan menang judi 

atau undian. 

b. Faktor cacat/ uzur 

Dalam sistem kapitalis hukum yang diterapkan adalah hukum 

rimba. Karena itu, tidak ada tempat bagi mereka yang cacat/uzur 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 

c. Faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan 

Saat ini sekitar 75% tenaga kerja indonesia adalah mereka yang 

berpendidikan rendah yaitu SD dan SMP. Dampak dari rendahnya 

pendidikan ini adalah rendahnya keterampilan yang mereka miliki. 

2. Faktor sistem sosial dan ekonomi, diantaranya: 

a. Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan 

b. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat 

c. Pengembangan sektor ekonomi non-ril 

d. Banyaknya tenaga kerja yang disebabkan pertumbuhan penduduk. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun 

ruang lingkup hampir sama tetapi karena obyek dan periode waktu yang 

digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. 

Dalam penelitian Purwaka Hari Prihanto, “Tren dan Determinan 

Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi”, dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui perkembangan pengangguran terbuka dan pengangguran terdidik 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Provinsi 

Jambi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pedekatan, yaitu 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil estimasi dari model regresi 

diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,9 yang artinya hubungan 

antara variabel independen tingkat upah, Tingkat pendapatan per kapita, 

kesempatan kerja di sektor formal dan kesempatan kerja di sektor informal 

dengan variabel bebas pengangguran terdidik adalah sangat kuat. Sedangkan 

nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9 menunjukkan bahwa 98,4 persen 

perubahan-perubahan variabel pengangguran terdidik dapat dijelaskan oleh 

tingkat upah, tingkat pendapatan per kapita, kesempatan kerja di sektor 

formal dan kesempatan kerja di sektor informal, dan sisanya sebesar 1,6 

persen dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diluar model. Sedangkan 

berdasarkan uji hipotesis secara serentak menggunakan uji F dengan tingkat 

kepercayaan 95 persen, ternyata tingkat upah, pendapatan per kapita, 
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kesempatan kerja di sektor formal dan kesempatan kerja di sektor informal 

berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik.
36

 

Musfira Nur, Muhammad Yunus Zain, dan Sanusi Fattah, 

“Pengangguran Terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan”,
 

Metode yang 

digunakan yaitu kuantitatif dengan alat analisis Structural Equation Model 

(SEM). Hasil penelitian menunjukkan Mutu sumber daya manusia (SDM) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik 

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produktivitas tenaga 

kerja. UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terdidik. tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran terdidik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di provinsi sulawesi 

selatan.
37

  

Anggun Kembar Sari, “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan(X1), 

Pertumbuhan Ekonomi(X2), dan Upah(X3) terhadap Pengangguran Terdidik 

(Y) di Sumatera Barat”. Didalam penelitian ini diduga banyak tamatan 

pendidikan di Sumbar menganggur dikarenakan sempitnya lapangan kerja. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis penelitian deskriptif 

dan asosiatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terjadi multikolinearitas 

dan tidak terjadi heteroskedastisitas. X1 berpengaruh singnifikan dan positif, 
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Purwaka Hari Prihanto, Tren Dan Determinan Pengangguran Terdidik Di Provinsi 

Jambi, (Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.1, No.5 April 2012) 
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X2 berpengaruh signifikan dan positif, dan X3 berpengaruh signifikan dan 

negatif.
38

 

Nur Ravika Famala Sari, “Pengaruh variabel ekonomi makro terhadap 

pengangguran terdidik di jawa timur tahun 2010-2014” Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari PDRB, UMK, investasi, dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 5 tahun dari tahun 2010-

2014. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data panel yaitu gabungan anatara time series dan cross section. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PDRB, UMK, 

PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh siginifikan terhadap 

pengangguran terdidik di Jawa Timur, sedangkan PMA tidak berpengaruh 

sigifikan terhadap penganggura terdidik di Jawa Timur. Sebesar 70,75% 

variasi variable independent dalam penelitian ini dapat menjelaskan variable 

tingkat pengangguran terdidik di Jawa Timur, sedangkan sisanya 29,25% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model estimasi.
39

 

Azhar Putera Kurniawan, Herniwati Retno Handayani, “Analisis 

Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kabupaten Purworejo”. 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa lama mencari kerja bagi 
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tenaga kerja terdidik tinggi di Kabupaten Purworejo. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan proporsional sampling. Hasil dari penelitian ini tingkat 

pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap lama mencari kerja. 

Koefisien regresi pendidikan adalah sebesar -4,9 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan pendidikan sebesar 1 tahun akan menyebabkan lama mencari 

kerja turun sebesar 4,9 bulan. Umur memiliki pengaruh positif terhadap lama 

mencari kerja. Koefisien regresi umur adalah sebesar 10,2 menyatakan bahwa 

setiap pertambahan umur sebesar 1 tahun akan menyebabkan lama mencari 

kerja bertambah 10,2 bulan. Gaji memiliki pengaruh positif terhadap lama 

mencari kerja. Koefisien regresi gaji adalah sebesar 0,4 menyatakan bahwa 

setiap pertambahan gaji sebesar 1000 rupiah akan menyebabkan lama 

mencari kerja bertambah sebesar 0,4 bulan. Hasil analisis regresi antara 

variabel status pekerjaan dengan lama mencari kerja menunjukkan perbedaan 

antara responden dengan status pekerjaan formal dan responden dengan status 

pekerjaan non-formal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai konstanta sebesar -

22,4 menunjukkan rata-rata lama mencari kerja responden dengan status 

pekerjaan non-formal, sedangkan nilai koefisien 0,4 untuk variabel status 

pekerjaan menjelaskan bahwa rata-rata lama mencari kerja untuk status 

pekerjaan formal lebih tinggi sebesar 0,4 bulan dibandingkan rata-rata status 

pekerjaan non-formal, artinya responden yang bekerja di sektor formal 
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membutuhkan waktu yang lebih lama sebesar 0,4 bulan untuk mendapatkan 

pekerjaan, dibandingkan responden yang bekerja di sektor informal.
40

 

Hal yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel yang 

lebih berpengaruh dominan dengan pengangguran terdidik, serta dalam 

penelitian ini ditambahkan dalam perspektif islam.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama 

(Tahun) 

Variabel Metode Hasil 

1. Purwaka 

Hari 

Prihanto 

(2012) 

Bebas (X) 

1. Tingkat Upah 

2. Pendapatan 

Perkapita 

3. Kesempatan 

Kerja Sektor 

Formal 

4. Kesempatan 

Kerja Sektor 

Nonformal  

Terikat (Y) 

Pengangguran 

Terdidik 

Metode 

kualitatif dan 

kuantitatif, 

dengan 

model 

regresi linier 

berganda 

Tingkat Upah, 

Pendapatan Per Kapita, 

Kesempatan Kerja di 

Sektor Formal dan 

Kesempatan Kerja di 

Sektor Informal 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pengangguran 

Terdidik 

2. Musfira 

Nur, 

Muhamm

ad Yunus 

Zain, dan 

sanusi 

fattah 

(2016)
 41

 

Bebas (X) 

1. SDM 

2. UMK 

3. Inflasi 

4. Produktifitas 

Tenaga kerja 

Terikat (Y) 

Pengangguran 

Terdidik 

Metode 

kuantitatif 

alat analisis 

Structural 

Equation 

Model 

(SEM) 

Mutu sumber daya 

manusia (SDM) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

tingkat pengangguran 

terdidik baik secara 

langsung maupun tidak 

langsung melalui 

produktivitas tenaga 

kerja. UMK 

berpengaruh negatif dan 
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Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1) 
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signifikan terhadap 

tingkat pengangguran 

terdidik. 

tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran 

terdidik baik secara 

langsung maupun tidak 

langsung melalui 

produktivitas tenaga 

kerja. 

Produktivitas tenaga 

kerja berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap tingkat 

pengangguran terdidik 

di provinsi sulawesi 

selatan 

3. Anggun 

Kembar 

Sari 

(2012) 

Bebas (X) 

1. Tingkat 

Pendidikan 

2. Pertumbuhan 

Ekonomi 

3. Upah 

Terikat (Y) 

Pengangguran 

terdidik 

Analisis 

regresi panel 

Tingkat pendidikan 

berpengaruh singnifikan 

dan positif, 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan 

dan positif, dan upah 

berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap 

pengangguran terdidik 

4. Nur 

Ravika 

Famala 

Sari 

(2015) 

Bebas (X) 

1. PDRB 

2. UMK 

3. Pengeluaran 

Pemerintah 

4. Investasi  

Terikat (X) 

Pengangguran 

terdidik 

Metode 

analisis data 

Ordinary 

Least Square 

(OLS) 

Secara Parsial Variabel 

PDRB berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap Pengangguran 

Terdidik di Jawa Timur, 

UMK dan Pengeluaran 

Pemerintah berpengaruh 

Positif dan signifikan 

terhadap Pengangguran 

Terdidik di Jawa Timur, 

Variabel Investasi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengangguran 

terdidik di Jawa Timur. 

5. Azhar 

Putera 

Kurniaw

an, 

Herniwa

Bebas (X) 

1. Tingkat 

pendidikan 

2. Umur  

3. Gaji  

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil dari penelitian ini 

tingkat pendidikan 

mempunyai pengaruh 

negatif terhadap lama 

mencari kerja. Umur 
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ti Retno 

Handaya

ni 

(2013) 

Terikat (Y) 

Lama Mencari 

Kerja 

 

dan Gaji memiliki 

pengaruh positif 

terhadap lama mencari 

kerja 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Dalam kerangka pemikiran diatas penulis mencoba 

untuk menguraikan apakah tingkat pendidikan (X1) dan upah minimum (X2) 

berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di Kabupaten/kota 

Provinsi lampung. Sehingga dari kerangka pemikiran diatas dapat dibuat 

menjadi hipotesis penelitian.  

F. Hipotesis  

Ketenagakerjaan Lampung diwarnai dengan cukup banyaknya 

pengangguran intelek yakni pengangguran lulusan di atas SMA. Hal ini tidak 

sesuai dengan Teori Human Capital yang menyatakan bahwa seseorang dapat 

meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap 

tambahan satu tahun berarti, disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja 

dan tingkat penghasilan seseorang.
42

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh 
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Sonny Sumarsono, op.cit. h.93 

Tingkat Pendidikan (X1) 

Upah Minimum (X2) 

Pengangguran Terdidik (Y) 

(Tenaga kerja lulusan SLTA 

keatas (jiwa)) 
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Anggun Kembar Sari, bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengangguran terdidik. Jadi, hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

H1 :Tingkat pendidikan (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di Kabupaten/kota 

Provinsi Lampung. 

Temuan empirik baru yang dihasilkan SMERU Research Institute dan 

Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas juga menyatakan bahwa kenaikan upah 

minimum lebih dinikmati buruh terdidik (white collar workes) dibanding 

buruh tidak terdidik (blue collar workers) karena perusahaan cenderung 

melakukan subtitusi antar tenaga kerja.
43

 Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Purwaka Hari Prihanto, mengatakan bahwa Upah minimum berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu yang ada, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2 :Upah minimum (X2) berpengaruh negatif dan signifikan  

terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik (Y) di Kabupaten/kota 

Provinsi Lampung. 

                                                             
43

Ibid. h.201 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian dokumentasi yaitu 

rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

yang berasal dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, 

dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan, buku tentang teori dan 

lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana 

penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan 

mengenai apa yang ingin diketahui.
 1
 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan 

penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi 

untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.
 2
 

 

 

 

 

                                                             
1
Moh Sidik Priadana, Saludin Muis, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 169 
2
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2014), h.39 
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B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penel. Data 

panel yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa obyek dan beberapa 

waktu.Data panel ini didapat dari kombinasi antara data runtut waktu 

(time series) dan data dari beberapa objek dalam satu waktu (cross 

section).
3
 

Dalam penelitian ini, data panel berupa data pengangguran yang 

didasarkan pada tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, data 

penduduk usia 15 tahun keatas berdasarkan pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan dan data upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Lampung 

sebanyak 14 kabupaten dengan jenjang waktu 5 tahun terakhir dari tahun 

2012-2016. Sehingga data panel dalam penelitian ini sebanyak 14 x 5 = 

70 objek penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh.
4
 Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah 

berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, 

artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang 

diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.
5
 Data dalam 

                                                             
3
Moch. Doddy Ariefianto, Ekonometrika, esensi dan aplikasi dengan menggunakan Eviews, 

(Jakarta: Erlangga, 2012), h. 148 
4
V. Wiratna Sujarweni, Op.Cit, h.73 

5
Ibid. h.74 
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penelitian ini diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi lampung. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa 

atau karekteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang 

dimiliki oleh perusahaan, buku tentang teori, dalil atau hukum dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
 6
 Data dalam penelitian 

ini didapat dari data yang telah dikumpulkan dari Publikasi Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Lampung. 

2. Studi Pustaka   

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi 

dari beberapa sumber seperti buku teks, surat kabar, majalah, brosur, 

tabloid dan sebagainya.
7
 Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai 

sumber buku teori, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini. 

 

 

 

                                                             
6
Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, 

cetakan kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.46  
7
Ibid. h.47 
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
8
 

1. Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel 

ini sering disebut dengan variabel prediktor. Variasi perubahan variabel 

independent akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel 

dependent. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu tingkat pendidikan (X1) dan upah minimum (X2). 

Tingkat pendidikan dihitung dengan menggunakan jumlah 

angkatan kerja lulusan SMA keatas dibagi dengan jumlah angkatan kerja 

usia 15 tahun keatas yang diukur dalam persen. Atau dapat dilihat dengan 

rumus berikut: 

   

                              
                          

                                     
       

Sedangkan untuk upah minimum dilihat dari besarnya upah 

minimum kabupaten/kota yang dihitung dalam satuan rupiah di provinsi 

lampung pada tahun 2012-2016 yang diperoleh dari publikasi BPS 

Provinsi Lampung. 

 

                                                             
8
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 38 
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2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
9
 

Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu pengangguran terdidik (Y), 

dimana pengangguran terdidik yang dimaksud adalah pengangguran 

berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada jenjang 

SLTA keatas di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Pengangguran 

terdidik dihitung dengan menggunakan jumlah pengangguran dengan 

jenjang SLTA keatas dibagi dengan jumlah pengangguran berdasarkan 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang diukur dalam persen. Atau 

dapat dilihat dengan rumus berikut: 

   

                                      
                                 

                                          

                         

x 100% 

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel 

 

Teori 

 

Dimensi 

 

Indikator 

Skala 

Pengukuran 

variabel 

Tingkat 

Pendidikan 

(X1) 

Tahap 

pendidikan yang 

berkelanjutan, 

yang ditetapkan 

berdasarkan 

tingkat 

perkembangan 

peserta didik, 

tingkat 

kerumitan 

bahan 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

analisis 

data 

sekunder 

Angkatan 

Kerja 

berdasarkan 

Tingkat 

Pendidikan 

SLTA 

keatas   

Rasio (%) 

                                                             
9 Sugiono, Op.Cit. h.39 
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pengajaran dan 

cara menyajikan 

bahan 

pengajaran. 

(Fuad 

Ikhsan:2003) 

Upah 

Minimum  

(X2) 

Batas terendah 

dari penerimaan 

pekerja/karyawa

n (dalam satuan 

rupiah) yang 

dibayar 

perusahaan/kant

or/majikan pada 

suatu daerah. 

(BPS:2015) 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

analisis 

data 

sekunder 

Upah 

Minimum 

Kabupaten  

Rasio (Rp) 

Tingkat 

Penganggu

ran 

Terdidik  

(Y) 

Indikator dari 

besarnya jumlah 

dan persentase 

pengangguran 

yang memiliki 

tingkat 

pendidikan 

cukup tinggi di 

suatu wilayah. 

(BPS:2015) 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

analisis 

data 

sekunder 

Penganggur

an 

berdasarkan 

tingkat 

pendidikan 

yang 

ditamatkan 

jenjang 

SLTA 

keatas. 

Rasio (%) 

 

E. Metode Analisis Data 

1. Analisis Regresi Panel 

Data panel (pooled data) atau yang disebut juga data longitudinal 

merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Data 

cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap 

banyak individu. sedangkan data time series merupakan data yang 

dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu.
 10

 

                                                             
10

Moch. Doddy Ariefianto, Loc.Cit. 
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Penelitian ini menggunakan eviews 8 untuk menguji datanya. 

Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan 

tiga metode, yaitu metode Pooled Least Square (Common Effect), metode 

efek tetap (Fixed Effect) dan metode efek acak (Random Effect). Adapun 

penjelasan mengenai ketiga model estimasi tersebut adalah sebagai 

berikut:
11

 

a. Metode Pooled Least Square (Common Effects) 

Model ini dikenal dengan estimasi common effects yaitu teknik 

regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan 

cara hanya mengkombinasi data time series dan cross section. Model 

ini hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar 

waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama 

halnya dengan model Ordinary Least Square (OLS) karena 

menggunakan kuadrat terkecil biasa. Secara umum, persamaan 

modelnya dituliskan sebagai berikut: 

Yit = α + βXit +εit 

Dengan: 

Yit : Variabel respon pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

Xit : variabel prediktor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

β : Koefisien slope atau koefisien arah 

α : Intersep model regresi 

εit :Galat atau komponen error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

                                                             
11

Sri Subanti, Arif Rahman Hakim, Ekonometri, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.96 
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b. Metode Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effects) 

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka atau 

dummy yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (fixed effects) 

atau Least Square Dummy Variabel atau disebut juga dengan 

Covariance Model. Fixed effect dapat menunjukkan perbedaan antar 

objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model ini 

merupakan model yang mengasumsikan koefisien slope konstan tetapi 

intersep bervariasi antar anggota panel. Persamaan modelnya dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

Yit = α i + βXit +εit 

Dengan: 

Yit : Variabel respon pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

Xit : Variabel prediktor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

β : Koefisien slope atau koefisien arah 

αi : Intersep model regresi 

εit :Galat atau komponen error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

c. Metode Pendekatan Efek Acak (Random Effects) 

Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda 

antar daerah maupun antar waktu dimasukan ke dalam eror, karena hal 

inilah model efek acak juga disebut model komponen eror (Eror 

Component Model). Dengan menggunakan model efek acak ini, maka 

dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi 
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jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Persamaan 

modelnya adalah: 

Yit = α i + βXit + νi + εit 

Dengan: 

Yit : Variabel respon pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

Xit : Variabel prediktor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

β : Koefisien slope atau koefisien arah 

αi : Intersep model regresi 

νi : Galat atau komponen error pada unit observasi ke-i 

εit :Galat atau komponen error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

Keputusan pemakaian coomon effects model, fixed effect model 

ataupun random effect model ditentukan dengan uji chow dan uji hausman 

test, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Uji chow dilakukan untuk melihat model manakah yang lebih tepat, 

model common effect atau fixed effect model dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Jika nilai prob. > 0.05 (H0 diterima) 

Jika nilai prob. < 0,05 (H0 ditolak) 

b. Uji hausman dilakukan dengan tujuan untuk melihat manakah yang 

lebih tepat antara fixed effect model atau random effect model. 

H0 : Random Effect Model 
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H1 : Fixed Effect Model 

Jika nilai prob. > 0,05 (H0 diterima) 

Jika nilai prob. < 0,05 (H0 ditolak) 

2. Spesifikasi Model Regresi 

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat adanya 

perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan 

menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma 

natural. Menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh Okta Ryan Pranata 

Yudha, alasan pemilihan model logaritma natural adalah sebagai 

berikut:
12

 

a. Menghindari adanya heterokesdastisitas 

b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas 

c. Mendekatkan skala data.  

Secara ekonometrika hubungan antara tingkat pendidikan (TP), dan 

upah minimum (UM) terhadap tingkat pengangguran terdidik (PT) di 

provinsi Lampung tahun 2012-2016 dapat dianalisis dengan 

menggunakan persamaan: 

PTit = β0 +  β1TPit + β2logUMit + eit 

Keterangan: 

PT = Pengangguran Terdidik (dalam satuan persen) 

β0 = Konstanta 

β1 = koefisien regresi variabel tingkat pendidikan 

                                                             
12

Okta Ryan Pranata Yudha, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011, (Skripsi 

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang, 2013), h.41  
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TP = Tingkat Pendidikan (dalam satuan persen) 

β2 = koefisien regresi variabel upah minimum 

logUM = upah minimum (dalam satuan rupiah) 

e = kesalahan prediksi (error term) 

i = kabupaten 

t = waktu 

3. Pengujian statistik 

a. Uji Parsial (t-Statistik) 

Uji t-statistik pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan 

variabel terikat.
13

 Kriteria pengujian yang digunakan pada tingkat α = 

5% sebagai berikut: 

1) Jika nilai prob. T hitung < 0,05 maka H0 ditolak, dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikatnya 

2) Jika nilai prob. T hitung > 0,05 maka H0 diterima, variabel bebas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. 

b. Uji F-statistik 

Uji F-statistik dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independen secara keseluruhan atau bersama sama terhadap 

                                                             
13

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 edisi 8, 

(Semarang : UNDIP. 2016), h.98 
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variabel dependen.
14

 Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai 

berikut: 

1) Jika nilai prob. F hitung < 0,05 maka H0 ditolak, artinya secara 

bersama-sama ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika nilai prob. F hitung > 0,05 maka H0 diterima, artinya secara 

bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Determinasi R
2
 mencerminkan kemampuan variabel dependen. 

Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Ada dua sifat R
2
 

yang bisa dicatat:
15

 

1) R
2
 bukan merupakan besaran negatif 

2) Batasnya adalah 0 ≤  R
2 

≤ 1. Jika R
2
 sebesar 1 (satu) berarti 

“kecocokan sempurna” atau variabel independen hampir 

memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Jika R
2
 sebesar 0 (nol) berarti tidak ada 

hubungan sama sekali antara Y dan X atau kemampuan semua 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas.  

 

                                                             
14

Ibid, h.99 
15

Damodar N. Gujarati, Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1, terjemahan Julius A. Mulyadi, 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 161 



58 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA  

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten/kota di Provinsi Lampung 

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang berada di pulau 

sumatera yang memiliki areal dataran seluas 35.288,35 km
2
 termasuk 

pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara Pulau 

Sumatera dan dibatasi oleh: 

a. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah Utara 

b. Selat Sunda, di sebelah Selatan 

c. Laut Jawa, di sebelah Timur 

d. Samudra Indonesia, di sebelah Barat 

Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung, yang 

merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Telukbetung 

memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. 

Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan 

nelayan seperti pasar ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk 

Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut 

Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti labuhan Maringgai dan 

ketapang. Disamping itu, Kota Menggala juga dikunjungi kapal-kapal 

nelayan dengan menyusuri sungan Way Tulang Bawang, adapun di 

Samudra Indonesia terdapat pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya 

adalah ―Radin Inten II‖, yaitu nama baru dari ―Branti‖, 28 km dari ibukota 
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melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan lapangan terbang AURI 

terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. 

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan: 

Timur – Barat berada antara : 103º40’ - 105º50’ Bujur Timur 

Utara – Selatan berada antara : 6º45’ - 3º45’ Lintang Selatan 

2. Topografi  

Lampung berada di ketinggian antara 0 hingga 900 m diatas 

permukaan laut. Sebagian besar desa di Lampung berada di wilayah bukan 

tepi laut yaitu mencapai 2.391 desa. Sejumlah 2.328 desa termasuk dalam 

wilayah hamparan, sedang sisanya berada di wilayah lereng dan lembah. 

Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit 

topografi, sebagai berikut: 

a. Daerah Topografis Berbukit sampai Bergunung 

Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan 

berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m diatas permukaan laut. 

Daerah ini meliputi bukit barisan dengan puncak tonjolan- tonjolannya 

berada pada gunung Tanggamus, gunung Pesawaran dan gunung 

Rajabasa. Puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, 

Sekincau yang berada di bagian utara.  

b. Daerah Topografis Berombak sampai Bergelombang 

Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapat bukit-bukit sempit, 

kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggiannya antara 300m 

sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah tersebut meliputidaerah 
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Kedaton kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kab. Lampung 

Selatan, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kab. Tanggamus serta 

Kalirejo dan Bangunrejo di wilayah Kab. Lampung Tengah. 

c. Daerah Dataran Alluvial 

Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai 

mendekati pantai sebelah timur, yang merupakan bagian hilir dari 

sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Wauy Tulang 

Bawang dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 

m sampai 75 m dengan kemiringan 0% - 3%. 

d. Daerah Dataran Rawa Pasang Surut  

Disepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut 

dengan ketinggian ½ m – 1 m, pengendapan air menurut naiknya 

pasang air laut.  

e. Daerah River Basin 

Terdapat lima River Basin yang utama di daerah Lampung yaitu 

River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin 

Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji.  

3. Sejarah Provinsi Lampung 

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah 

merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang 

Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi 

Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjungkarang-Telukbetung 
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selanjutnya Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung tersebut berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi 

Kotamadya Bandar Lampung teritung sejak tanggal 17 juni 1983.  

Pada awal berdirinya tahun 1964, Provinsi Lampung baru terdiri 

atas 4 kabupaten/kota. Pemekaran wilayah mulai dilakukan sejak tahun 

1991 yaitu dengan bertambahnya Kabupaten Lampung Barat. Proses 

pemekaran wilayah sempat 5 kali dilakukan, terakhir berdasarkan UU No. 

22 tahun 2012 pemerintahan Provinsi Lampung berkembang menjadi 13 

kabupaten dan 2 kotamadya. Saat ini, Provinsi Lampung dibagi dalam 15 

(lima belas) Kabupaten/Kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa 

wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut: 

a. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 

2.142,78 km2 terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. 

b. Kabupaten Tanggamus dengan ibukotanya Kota Agung, luas 

wilayahnya 3.020,64 km2 terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan. 

c. Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibukotanya Kalianda, luas 

wilayahnya 700,32 km2 terdiri dari 17 (tujuh belah) kecamatan. 

d. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukotanya Sukadana, luas 

wilayahnya 5.325,03 km2 terdiri dari 24 (dua puluh empat) 

kecamatan. 

e. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas 

wilayahnya 3.802,68 km2 terdiri dari 28 (dua puluh delapan) 

kecamatan. 
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f. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukotanya kotabumi, luas 

wilayahnya 2.725,87 km2 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan. 

g. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukotanya Blambangan Umpu, luas 

wilayahnya 3.921,63 km2 terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan. 

h. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukotanya Menggala, luas 

wilayahnya 3.466,32 km2 terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. 

i. Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan, luas 

wilayahnya 2.243,52 km2 terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan 

j. Kabupaten Pringsewu dengan Ibukota Pringsewu, luas wilayahnya 

625,00 km2 terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan. 

k. Kabupaten Mesuji dengan Ibukota Mesuji, luas wilayagnya 2.184,00 

km2 terdiri dari 7(tujuh) kecamatan. 

l. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Ibukota Panaragan Jaya, 

luas wilayahnya 1.201,00 km2 terdiri 8 (delapan) kecamatan. 

m. Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukota Krui, luas wilayahnya 

2.907,23 km2 terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan. 

n. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 296 km2 terdiri dari 20 

(dua puluh) kecamatan. 

o. Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 km2 terdiri dari 5 (lima) 

kecamatan. 

Sejak berdirinya Provinsi Lampung tahun 1964 sampai saat ini 

telah dijabat oleh 9 Gubernur / kepala Daerah Tingkat I berturut-turut 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Daftar Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan 

 

No  Nama Gubernur  Periode 

1 Koesno Danu Upoyo 1964-1966 

2 Hi. Zaina Abidin PA 1966-1972 

3 R. Soetiyoso 1972-1978 

4 Yasir Hadibruto 1978-1988 

5 Poedjono Pranyoto 1988-1998 

6 Drs. Oemarsono 1998-2002 

7 Hari Sabarno 2002-2004 

8 Drs. Hi. Sjachroeddin ZP, SH 2004-2008 

9 Drs. Syamsurya Ryacudu 2008-2009 

10 Drs. Hi Sjachroeddin ZP, SH 2009-2014 

11 M. Ridho Ficardo, SPi, MSi 2014-sekarang 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018 

B. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

a. Analisis Deskriptif Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung 

Tingkat pendidikan merupakan input (masukan) bagi fungsi 

produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia 

(human capital), yang berarti investasi produktif dalam sumber daya 

manusia. Peningkatan pendidikan menjadi salah satu sarana untuk 

meningkatkan potensi dasar yang dimiliki masyarakat dan bangsa 

indonesia. 

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan dapat 

menambah jumlah tenaga kerja terdidik dan nantinya akan 
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mengurangi jumlah pengangguran terdidik yang ada. Berikut data 

angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di 

Kabupaten/ kota Provinsi Lampung. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (data diolah) 

Gambar 4.1.  Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Lulusan SMA Keatas Tahun 2012-2016 (Dalam 

Persen) 

Berdasarkan Gambar 4.1, bahwa jumlah angkatan kerja 

berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir jenjang SMA keatas dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami naik turun. Salah 
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satunya dapat dilihat pada kabupaten Mesuji, jumlah angkatan kerja 

pada tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan, kemudian turun lagi 

pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016. 

Kenaikan jumlah angkatan kerja ini disebabkan oleh bertambahnya 

jumlah penduduk dan jumlah lulusan SMA keatas di Kabupaten/kota 

Provinsi Lampung setiap tahunnya yang siap memasuki dunia kerja 

sehingga secara otomatis angkatan kerja pun meningkat. 

b. Analisis Deskriptif Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung 

Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah 

kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman 

terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi bekerja dan 

mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. 

Upah minimum yang ditetapkan di Kabupaten/kota provinsi 

lampung setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, terlihat pada 

gambar berikut: 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (data diolah) 

Gambar 4.2.  Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 

Tahun 2012-2016 (Dalam Rupiah) 

Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa upah minimum di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung selalu mengalami kenaikan. 

Kenaikan upah minimum ini cenderung seimbang setiap tahunnya. 

Upah minimum yang ditetapkan tiap kabupaten/kota ini juga 

cenderung memiliki kesamaan. Perbedaan penetapan upah tiap 

kabupaten/kota hanya berbeda sedikit. Kenaikan Upah minimum yang 

ditetapkan pemerintah Provinsi lampung berguna untuk menyetarakan 

kebutuhan hidup minimum masyarakat. 
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2. Analisis Regresi Panel 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat 

pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terdidik di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2012-2016 dengan 

menggunakan analisis regresi data panel. Untuk memudahkan 

perhitungan digunakan program Eviews 8. Berikut merupakan hasil 

analisis regresi data panel. 

a. Metode Pooled Least Square (Common Effect) 

Pengujian yang pertama kali dilakukan yaitu dengan 

menggunakan uji common effect. Berikut hasil pengujiannya: 

Tabel 4.2 

Hasil Regresi Data Panel  

Dengan Metode Common Effect 

      
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     TP? 0.494321 0.168714 2.929941 0.0046 

UM? 2.701188 0.299970 9.004872 0.0000 

     
     R-squared 0.128934 

     
 sumbehsum    Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode common effect: 

PT = 0,494321 TP + 2,701188 UM 

Hasil regresi data panel menggunakan uji common effect 

menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X1) memperoleh 

nilai coefficient sebesar 0,494321 dan nilai prob. sebesar 0,0046 

(<0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan 

(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
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pengangguran terdidik (Y) di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. 

Sedangkan variabel upah minimum (X2) memperoleh nilai coefficient 

sebesar 2,701188 dan nilai prob. sebesar 0,0000 (< 0,05) maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel upah minimum (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung. 

Nilai koefisien determinasi yang didapat menggunakan uji 

common effect sebesar 0,128934 hal ini menunjukkan bahwa model 

mampu menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan dan upah 

minimum terhadap tingkat pendidikan sebesar 12% sedangkan sisanya 

88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam 

model. 

b. Metode Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect)  

Setelah dilakukan analisis menggunakan model common effect, 

maka langkah berikutnya melakukan analisis regresi data panel 

menggunakan model fixed effect. Berikut ini merupakan hasil regresi 

data panel menggunakan model fixed effect. 

Tabel 4.3 

Hasil Regresi Data Panel 

Dengan Metode Fixed Effect 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -106.2784 49.01870 -2.168120 0.0346 

TP? 1.742821 0.495002 3.520835 0.0009 

UM? 8.141229 3.468737 2.347030 0.0226 

     
     R-squared 0.791125 

Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     



69 
 

Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode fixed effect: 

PT = -106,2784 + 1,742821 TP + 8,141229 UM 

Hasil regresi data panel menggunakan uji fixed effect 

menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X1) memperoleh 

nilai coefficient sebesar 1,742821 dan nilai prob. sebesar 0,0009 

(<0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan 

(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terdidik (Y) di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. 

Sedangkan variabel upah minimum (X2) memperoleh nilai coefficient 

sebesar 8,141229 dan nilai prob. sebesar 0,0226 (< 0,05) maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel upah minimum (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung. 

Hasil regresi data panel menggunakan uji fixed effect 

menunjukkan nilai prob F-statistik sebesar 0,0000 (< 0,05) yang 

artinya secara simultan variabel tingkat pendidikan dan upah 

minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran 

terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung.  

Nilai koefisien determinasi yang didapat menggunakan uji fixed 

effect sebesar 0,791125 hal ini menunjukkan bahwa model mampu 

menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan dan upah minimum 
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terhadap tingkat pendidikan sebesar 79% sedangkan sisanya 21% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model. 

c. Metode Pendekatan Efek Acak (Random Effect) 

Setelah dilakukan analisis menggunakan model fixed effect, 

maka selanjutnya melakukan analisis regresi data panel menggunakan 

model random effect. Berikut ini merupakan hasil regresi data panel 

menggunakan model random effect. 

Tabel 4.4 

Hasil Regresi Data Panel 

Dengan Metode Random Effect 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -95.39981 48.82607 -1.953870 0.0549 

TP? 0.897804 0.291585 3.079049 0.0030 

UM? 8.785893 3.455272 2.542750 0.0133 

     
     R-squared 0.198109 

Prob(F-statistic) 0.000614 

     
     Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode random effect: 

PT = -95,39981 + 0,897804 TP + 8,785893 UM 

Hasil regresi data panel menggunakan uji random effect 

menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X1) memperoleh 

nilai coefficient sebesar 0,897804 dan nilai prob. sebesar 0,0030 (< 

0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran 

terdidik (Y) di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Sedangkan 

variabel upah minimum (X2) memperoleh nilai coefficient sebesar 
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8,785893 dan nilai prob. sebesar 0,0133 (< 0,05) maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel upah minimum (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung. 

Hasil regresi data panel menggunakan uji random effect 

menunjukkan nilai prob F-statistik sebesar 0,0006 (< 0,05) yang 

artinya secara simultan variabel tingkat pendidikan dan upah 

minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran 

terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung.  

Nilai koefisien determinasi yang didapat menggunakan uji 

random effect sebesar 0,198109 hal ini menunjukkan bahwa model 

mampu menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan dan upah 

minimum terhadap tingkat pendidikan sebesar 19% sedangkan sisanya 

81% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam 

model. 

3. Pemilihan Model Regresi 

Setelah dilakukan analisis regresi data panel menggunakan tiga 

metode yaitu model common effect, fixed effect dan random effect 

selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi terbaik yang cocok untuk 

data yang digunakan dengan cara melakukan uji chow dan uji hausman. 
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a. Uji Chow 

Uji chow dilakukan untuk melihat model manakah yang lebih 

tepat, model common effect atau fixed effect model. Berikut 

merupakan hasil dari uji chow: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow 

 

 

    
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 12.898687 (13,54) 0.0000 

Cross-section Chi-square 98.858484 13 0.0000 

     
     Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

Dari hasil uji chow didapatkan nilai prob cross section F sebesar 

0,0000 dan nilai chi square sebesar 0,0000. Dan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai prob. < 0,05 yang berarti H0 ditolak, maka 

H1 diterima yang artinya model fixed effect lebih baik dari pada model 

common effect.  

b. Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan dengan tujuan untuk melihat metode 

manakah yang lebih tepat antara fixed effect model atau random effect 

model. Berikut merupakan hasil dari uji hausman: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman 

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 4.476941 2 0.1066 

     
  S

u

m

b

e

r

  Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 



73 
 

Dari hasil uji hausman didapatkan nilai prob. sebesar 0,1066. 

hal ini berarti nilai prob. > 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 

diterima. Hal ini menjelaskan bahwa regresi dengan model random 

effect lebih baik daripada regresi menggunakan model fixed effect. 

Sehingga dalam penelitian ini metode regresi data panel yang 

digunakan adalah random effect model. 

4. Pengujian Statistik  

a. Uji Parsial (t-Statistik) 

Uji t digunakan untuk melihat secara parsial pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut 

ini merupakan hasil uji t-statistik. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji t  

(Random Effect Model) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -95.39981 48.82607 -1.953870 0.0549 

TP? 0.897804 0.291585 3.079049 0.0030 

UM? 8.785893 3.455272 2.542750 0.0133 

     
     Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

Berdasarkan tebel 4.7. dapat diketahui Persamaan regresi data 

panel sebagai berikut: 

Pengangguran Terdidik  = -95,39981 + 0,897804 TP + 8,785893 UM 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

1) Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar -95,39981, menyatakan 

bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata 

tingkat pengangguran terdidik sebesar -95,39981. 
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2) Koefisien regresi tingkat pendidikan (X1) yang dihasilkan sebesar 

0,897804, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat 

pendidikan sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 89,78% 

3) Koefisien regresi upah minimum (X2) yang dihasilkan sebesar 

8,785893, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan upah 

minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan tingkat 

pengangguran terdidik sebesar 878,5%. 

b. Uji F-statistik 

Uji F dilakukan untuk melihat secara simultan pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut ini merupakan hasil uji f-

statistik: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

(Random Effect Model) 

  

F-statistic 8.276253 

Prob(F-statistic) 0.000614 

  
  

Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

Hasil uji F menunjukkan nilai prob F-statistik sebesar 0,0006 (< 

0,05) yang artinya secara simultan variabel tingkat pendidikan dan 

upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran 

terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. 
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c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut 

merupakan hasil uji R
2 

(koefisien determinasi). 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

(Random Effect Model) 

 

Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0,198109. Hal ini berarti menunjukkan bahwa model mampu 

menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan dan upah minimum 

sebesar 19% sedangkan sisanya 81% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan kedalam model. Karena nilai R
2
 yang didapat 

dalam penelitian ini hampir mendekati nol berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas menjelaskan variabel terikat amat terbatas.  

C. Pembahasan  

Setelah dilakukan pengujian data dengan menggunakan taraf 

signifikansi 5% dari uji t didapatkan hasil penelitian bahwa secara parsial 

variabel tingkat pendidikan (X1) dan upah minimum (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di Kabupaten/kota 

Provinsi Lampung. Pada hasil uji F menyatakan bahwa variabel tingkat 

pendidikan (X1) dan upah minimum (X2) secara simultan berpengaruh 

        

R-squared 0.198109 

Adjusted R-squared 0.174172 
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signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik (Y) di Kabupaten/kota 

Provinsi Lampung.  

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,19. Hal ini 

berarti menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hubungan antara 

tingkat pendidikan dan upah minimum sebesar 19% sedangkan sisanya 81% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model seperti 

pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan pengeluaran 

pemerintah. 

1. Interpretasi Koefisien Random Effect 

Interpretasi koefisien random effect digunakan untuk melihat dan 

menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat pendidikan dan Upah 

minimum terhadap tingkat pengangguran terdidik tiap Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung. Berikut hasil uji Random Effect Model: 

Tabel 4.10 

Hasil uji 

Random Effect Model 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -95.39981 48.82607 -1.953870 0.0549 

TP? 0.897804 0.291585 3.079049 0.0030 

UM? 8.785893 3.455272 2.542750 0.0133 

Random Effects 

(Cross)     

_LB--C 12.71551    

_T--C -1.270688    

_LS--C -1.454885    

_LTI--C -0.484506    

_LTE--C -13.20773    

_LU--C 0.885233    

_WK--C 15.15954    

_TB--C 4.422473    

_PS--C -4.887391    

_PR--C 13.48104    
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_M--C -15.40108    

_TBB—C 10.49317    

_BL—C -10.40810    

_MET—C -10.04260    

     
     Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

 Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa: 

1) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Lampung Barat sebesar 12,71551, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 12,71%. 

2) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Tanggamus sebesar -1,270688, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 1,27%. 

3) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Lampung Selatan sebesar -1,454885, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 1,45%. 

4) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Lampung Timur sebesar -0,484506, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 
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upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 0,48%. 

5) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Lampung Tengah sebesar -13,20773, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 13,2%. 

6) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Lampung Utara sebesar 0,885233, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 0,88%. 

7) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Way Kanan sebesar 15,15954, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 15,15%. 

8) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Tulang Bawang sebesar 4,422473, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 4,42%. 
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9) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Pesawaran sebesar -4,887391, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 4,88%. 

10) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Pringsewu sebesar 13,48104, menyatakan 

bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan upah 

minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan tingkat 

pengangguran terdidik sebesar 13,48%. 

11) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Mesuji sebesar -15,40108, menyatakan 

bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan upah 

minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 15,4%. 

12) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 10,49317, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 10,49%. 

13) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kota Bandar Lampung sebesar -10,40810, 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 
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upah minimum sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan 

tingkat pengangguran terdidik sebesar 10,40%. 

14) Koefisien regresi tingkat pendidikan dan upah minimum yang 

dihasilkan di kota Metro sebesar -10,04260, menyatakan bahwa 

setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan upah minimum 

sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan tingkat 

pengangguran terdidik sebesar 10,04%. 

Dari 14 kabupaten/kota yang dianalisis, Pengaruh yang paling 

besar terdapat pada Kabupaten Way Kanan yang memiliki angkatan kerja 

dengan tingkat pendidikan jenjang SMA keatas sebanyak 18,61% dan 

Upah minimum sebesar Rp 1.763.000 memiliki pengaruh sebesar 

15,15954, yang berarti setiap terjadi kenaikan tingkat pendidikan dan 

upah minimum sebesar 1%, maka diikuti dengan kenaikan tingkat 

pengangguran terdidik sebesar 15,15%. Dan sebaliknya pada Kabupaten 

Mesuji yang memiliki angkatan kerja dengan tingkat pendidikan jenjang 

SMA keatas sebanyak 11,3% dan Upah Minimum sebesar Rp 1.763.000 

memiliki pengaruh sebesar -15,40108, yang berarti setiap terjadi 

kenaikan tingkat pendidikan dan upah minimum sebesar 1%, maka akan 

diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terdidik sebesar 15,4%. 
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2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran 

Terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung 

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh tingkat 

pendidikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/kota 

Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.11 

Hasil Uji t  

Variabel Tingkat Pendidikan 

 

 

    
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     TP? 0.897804 0.291585 3.079049 0.0030 

     
    Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

Hasil coefficient tingkat pendidikan sebesar 0,898 dan signifikansi 

sebesar 0,003 < 0,5 yang berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kembar Sari yang menemukan 

bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengangguran terdidik di Sumatera Barat.
1
 Dengan nilai coefficient 

sebesar 0,897804 artinya setiap kenaikan sebesar 1% tingkat pendidikan 

maka akan mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terdidik 

sebesar 89,78%. Sebaliknya apabila tingkat pendidikan turun sebesar 1% 

maka akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran terdidik di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebesar 89,78%. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Junaidi bahwa 

                                                             
1
Anggun Kembar Sari, Loc.Cit. 
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semakin tingginya pendidikan pencari kerja justru akan semakin lama 

waktu yang digunakan untuk mencari kerja.
2
 Hal inilah yang 

menyebabkan bertambahnya angka pengangguran terdidik.  

Padahal teori human capital yang menyatakan bahwa seseorang 

dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. 

Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak meningkatkan 

kemampuan kerja dan tingkat penghasilan selama satu tahun dalam 

mengikuti sekolah tersebut.
3
 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irwan Christianto Edy 

bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pencari kerja akan mencari 

pekerjaan di daerah yang memiliki sektor unggulan sesuai dengan 

pendidikannya, pencari kerja lebih leluasa untuk bersaing di daerah atau 

provinsi lain yang memiliki sektor usaha unggulan sesuai dengan tingkat 

pendidikan yang dimiliki.
4
 

Hasil koefisien regresi menyatakan bahwa adanya kenaikan positif 

antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran terdidik. ini 

berarti adanya ketidakseimbangan teori human capital dengan hasil 

analisis data yang dilakukan meskipun tingkat pendidikan memengaruhi 

tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Ini 

disebabkan karena tingginya jumlah lulusan tingkat SMA/sederajat yang 

                                                             
2
Fitri. Junaidi. Pengaruh Pendidikan, Upah dan Kesempatan Kerja Terhadap 

Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi. e-jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5. 

No.1, januari-april 2016 
3
Sonny sumarsono, Op.Cit, h.93 

4
Irawan Christianto Edy,Analisis pengaruh pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) 

terhadap Pengangguran di Provinsi Dati I Provinsi Jawa Tengah, (Jurnal ekonomi Bisnia dan 

Perbankan, (online), vol 17, No.4, 2009 ) (http:/e-journal.stieaub.ac.id/) diakses 22 maret 2018 
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tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang ada. Selain itu, 

karena adanya tenaga kerja dari daerah lain yang mencari kerja di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Irwan Christianto Edy bahwa seseorang yang 

memiliki pendidikan tinggi cenderung mencari pekerjaan pada daerah 

provinsi yang memiliki sektor usaha unggulan sehingga mengakibatkan 

semakin tingginya angka pengangguran yang ada di provinsi tersebut.  

Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh 

Todaro bahwa mereka yang tidak terdidik tidak akan makan kalau tidak 

bekerja sehingga mereka mau melakukan pekerjaan apa saja demi sesuap 

nasi. Banyak di antara mereka yang lalu terjun di sektor informal. 

Sedangkan bagi mereka yang bisa memperoleh pendidikan lanjutan, 

apalagi sampai ke jenjang universitas, mereka hanya mau bekerja kalau 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang 

mereka tempuh dan lebih memilih pekerjaan di sektor formal sehingga 

mendapat kepuasan yang relatif tinggi. Hal inilah yang menyebabkan 

tingginya angka pengangguran terdidik.
5
 

Banyaknya jumlah lulusan terdidik di Kabupaten/kota Provinsi 

Lampung, maka mengakibatkan jumlah pengangguran terdidik juga 

semakin meningkat karena terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor 

formal yang tersedia. 

                                                             
5
Michael P. Todaro, Loc.Cit. 
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3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik 

di Kabupaten/kota Provinsi Lampung 

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh upah 

minimum terhadap tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/kota 

Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.12 

Hasil Uji t 

Variabel Upah Minimum 

 

 

    
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     UM? 8.785893 3.455272 2.542750 0.0133 

     
Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2018 

Hasil coefficient upah minimum sebesar 8,786 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,013 < 0,5 yang berarti bahwa upah minimum 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik 

di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nur Ravika Famala Sari yang menemukan 

bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pengangguran terdidik di Jawa Timur.
6
 Dengan nilai coefficient sebesar 

8,785893 artinya setiap kenaikan sebesar 1% upah minimum maka akan 

mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terdidik sebesar 878,5%. 

Sebaliknya apabila upah minimum turun sebesar 1% maka akan 

mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran terdidik di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung sebesar 878,5%. 

                                                             
6
Nur Rafika Famala Sari, Loc.Cit. 
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Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Jihad Lukis Pandawa dan Daryono Soebagio, dengan 

hasil upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran di keresidenan surakarta, dimana upah minimum 

akan menyebabkan peningkatan pengangguran di objek studi.
7
 

Dengan adanya pengaruh positif dan signifikan, yang artinya 

semakin tinggi upah minimum yang di tetapkan semakin tinggi pula 

tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung, 

maka hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikatakan mankiw 

bahwa ketika peraturan upah minimum memaksa upah tetap berada diatas 

tingkat upah ekuilibrium (tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan), peraturan tersebut menaikkan kuantitas pekerja yang 

ditawarkan dan menurunkan kuantitas pekerja yang diminta.
 8

  Sehingga 

terjadilah surplus pekerja. Karena lebih banyak pekerja yang mau bekerja 

dibanding jumlah pekerjaan yang tersedia, Ketika upah minimum naik 

maka para tenaga kerja berbondong-bondong menawarkan dirinya untuk 

bekerja pada perusahaan yang menaikkan upahnya tersebut, sedangkan di 

sisi perusahaan justru menurunkan permintaan tenaga kerja, sejumlah 

pekerja terpaksa menganggur.  

 

                                                             
7
Jihad Lukis Panjawa, Daryono Soebagiyo, Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap 

Tingkat Pengangguran, (Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 1 April 

2014, h.54 
8
N. Gregory Mankiw. Loc.Cit. 
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Meningkatnya upah minimum yang ditetapkan pemerintah maka 

akan semakin tinggi pula tingkat pengangguran terdidik yang ada di 

Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan karena angkatan 

kerja yang sedang mencari pekerjaan lebih memilih pekerjaan yang sesuai 

dengan kebutuhannya. Dalam artian pengangguran terdidik memilih 

pekerjaan yang sesuai atau diminati dan menolak pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan mempertimbangkan upah yang akan didapatkan. Sementara 

itu di pihak perusahaan justru menurunkan kuantitas pekerja yang diminta 

karena semakin tingginya upah yang ditetapkan, perusahaan cenderung 

melakukan pengurangan tenaga kerja atau hanya mempertahankan pekerja 

yang ada. 

4. Pengangguran Terdidik dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang 

tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi 

belum dapat memperolehnya. Dalam islam tidak ada istilah 

pengangguran, karena setiap muslim diajarkan untuk rajin dan menolak 

semua kemalasan. Dalam firman Allah yang berbunyi: 

                             

          

Artinya :”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu’ah 

[62] : 10) 
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 Ayat diatas jelas menjelaskan bahwa kewajiban seorang muslim 

selain menunaikan shalat, bekerja dalam hal mencari rezeki juga wajib 

hukumnya, jadi tidak ada alasan seseorang untuk malas bekerja. 

Masalah pengangguran dalam ekonomi islam, berhubungan dengan 

sumber daya manusia yang tidak termanfaatkan yang disebabkan karena 

lapangan kerja yang terbatas atau kualitas sumber daya manusianya yang 

kurang. 

Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang 

menganggur, karena dalam ekonomi islam pengangguran merupakan 

salah satu hal yang bisa menyebabkan kemiskinan, karena ditakutkan 

dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk 

yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadi. Pada 

kenyataannya, di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tak 

terkecuali indonesia tingkat penganggurannya relatif tinggi.
9
 

Fenomena pada masyarakat muslim saat ini, banyak pengangguran 

pada usia-usia produktif, dan khususnya pengangguran pada kelompok 

terdidik. Islam sangat mencela pengangguran yang tidak mau bekerja 

dengan alasan kemalasan, gaji sedikit dan kecil, serta pekerjaan yang 

tidak memadai. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi: 

                          

       

                                                             
9
Abu Mujahid, Bekerja dan Berpenghasilan, (On-Line), dapat diakses di: 

https://almanaar.wordpress.com/08/12/12/bekerja-dan-berpenghasilan/ (23 maret 2018) 



88 
 

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 

dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan. (Q.S. al-Mulk [67] : 15) 

 

Ayat tersebut jelas menjelaskan bahwa islam sangat menganjurkan 

seseorang untuk bekerja. Bahkan Allah swt secara khusus 

memerintahkan hambanya untuk berjalan, berpetualang dan bekerja di 

muka bumi dalam rangka mencari rejekinya.  

Masyarakat muslim usia produktif saat ini, khususnya yang terdidik 

menyia-nyiakan potensi waktu, tenaga, fikiran dan kesehatannya dengan 

memilih mengangur daripada bekerja dengan alasan upah yang kecil. 

Dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, memang lapangan pekerjaan 

makin sedikit, jumlah PHK menjadi berita harian. Dari pekerjaan yang 

sedikit ini bayarannya kadang-kadang tidak sesuai dengan effort atau 

usaha yang dikeluarkan.
10

 Padahal, dalam ekonomi islam upah 

ditentukan oleh faktor nilai kerja manusia, nilai kerja setiap orang 

terletak dalam keahliannya. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada 

pekerja dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggung 

jawabnya.  

Memilih menganggur dengan menyibukkan diri mencari dan 

mencari lowongan pekerjaan yang sesuai keinginan adalah fenomena 

yang sering dijumpai. Berapapun penghasilan yang didapatkan dengan 

keringat sendiri jauh lebih mulia daripada dari santunan orang tua atau 

pemberian kerabat dan saudara-saudara. Malas bekerja adalah penyakit, 

                                                             
10

Ibid.  
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Malas bekerja karena penghasilan kecilpun adalah sama tercelanya dalam 

pandangan islam.
11

 Seperti dalam hadist dijelaskan sebagai berikut: 

―Sesungguhnya apabila seseorang diantara kamu semua itu 

mengambil tambangnya kemudian mencari kayu bakar dan diletakkan 

diatas punggungnya, hal itu adalah lebih baik daripada ia mendatangi 

seseorang yang telah dikaruniai oleh Allah dari keutamaan-Nya, 

kemudian meminta-minta dari kawannya, adakalanya diberi dan ada 

kalanya ditolak.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

Menyia-nyiakan potensi waktu tenaga produktif, lebih memilih 

menjadi beban orang lain adalah pilihan yang sangat buruk. Allah sudah 

memberikan potensi ilmu, tenaga, waktu dan masa muda untuk mencari 

rezekinya. Kesulitan dan kelelahan dalam mencari rezeki adalah bagian 

dari ibadah kepada Allah swt, berapapun hasilnya, betapapun sepelenya 

pendapatannya, itu lebih baik daripada menjadi beban dan tanggungan 

orang lain.
12

 

Allah telah berjanji akan menanggung rezeki kepada kita semua, 

namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk 

dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk 

mencari rezeki yang dijanjikan itu. Oleh karena itu, semua potensi yang 

ada harus dapat dimanfaatkan untuk mencari, menciptakan, dan 

menekuni pekerjaan khususnya untuk pengangguran terdidik. Sesuai 

dengan firman Allah yang berbunyi: 

                                                             
11

Naf’an, Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah, cetakan ke 1, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014), h.134. 
12

Abu Mujahid, Loc.Cit 
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Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 

jawabnya.(Q.S. al-isra’ [17] : 36) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang harus memanfaatkan 

pengetahuan yang dimilikinya. Pengangguran terdidik sebenarnya adalah 

orang-orang yang berilmu dan memiliki skill yang cukup. Hanya saja 

beberapa diantara mereka belum bisa mengembangkan skill yang mereka 

punya. Dalam ekonomi islam seseorang didorong agar giat bekerja dan 

lebih baik lagi jika bisa menciptakan lapangan pekerjaan, seperti halnya 

ekonomi kreatif yang merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru 

yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan 

ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi 

yang utama. Oleh karena itu, sebaiknya pengangguran terdidik tidak 

hanya mengandalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka 

inginkan dan bisa memberikan upah yang besar, tetapi sebaiknya mereka 

menggunakan kemampuan dan keahliannya sendiri untuk dapat 

membuka usaha sehingga nantinya akan menciptakan lapangan 

pekerjaan.  
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Menurut Muhammad Al Bahi sebagaimana yang telah dikutip oleh 

Mursi bahwa terdapat tiga unsur penting untuk menciptakan kehidupan 

yang positif dan produktif, yaitu:
13

 

a. Mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh 

Allah kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan 

memproduksi. 

b. Bertawakal kepada Allah, berlindung dan meminta pertolongan 

kepada-Nya ketika melakukan suatu pekerjaan. 

c. Percaya kepada Allah bahwa mampu menolak bahaya, kesombongan 

dan kediktatoran yang memasuki lapanggan pekerjaan. 

Pandangan ekonomi islam menyatakan bahwa bekerja tidak 

semata-mata hanya diperintahkan, tetapi bekerja harus dilakukan dengan 

lebih baik (insan), penuh ketekunan dan profesional. Bermalas-malasan 

atau menganggur hanya akan memberikan dampak negatif langsung 

kepada pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak langsung 

terhadap perekonomian secara keseluruhan. 

                                                             
13

Abu Mujahid, Loc.Cit 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang digunakan, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Hal ini 

terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan formal yang tersedia. Salah 

satu penyebabnya adalah angkatan kerja yang memperoleh pendidikan 

tinggi hanya mau bekerja kalau mendapatkan pekerjaan yang sesuai 

dengan jenjang pendidikan yang mereka tempuh dan lebih memilih 

pekerjaan di sektor formal sehingga mendapat kepuasan yang relatif 

tinggi.  

2. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Hal ini 

dikarenakan ketika upah minimum naik, tenaga kerja berbondong-

bondong menawarkan dirinya untuk bekerja pada perusahaan yang 

menaikkan upahnya tersebut, sedangkan di pihak perusahaan justru 

menurunkan kuantitas pekerja yang diminta karena semakin tingginya 

upah yang ditetapkan. 

3. Islam sangat mencela pengangguran yang tidak mau bekerja dengan alasan 

kemalasan, gaji sedikit dan kecil, serta pekerjaan yang tidak memadai. 

Pengangguran terdidik sebenarnya adalah orang-orang yang berilmu dan 
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memiliki skill yang cukup. Hanya saja beberapa diantara mereka belum 

bisa mengembangkan skill yang mereka punya. Dalam ekonomi islam 

seseorang didorong agar giat bekerja dan lebih baik lagi jika bisa 

menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, sebaiknya 

pengangguran terdidik tidak hanya mengandalkan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang mereka inginkan dan bisa memberikan upah yang besar, 

tetapi sebaiknya mereka menggunakan kemampuan dan keahliannya 

sendiri untuk dapat membuka usaha sehingga nantinya akan menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, untuk terus memperluas dan 

memperbanyak lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan-pelatihan 

yang menumbuhkan motivasi dan skill bagi para pengangguran 

khususnya yang terdidik agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 

2. Bagi Institusi/ Lembaga Pendidikan Tinggi agar dapat memberikan 

motivasi serta pelatihan-pelatihan kepada mahasiswanya untuk dapat 

meningkatkan potensi yang dimiliki. 
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LAMPIRAN



Lampiran 1. 

Data Analisis Regresi Panel 

Kabupaten Tahun 
Tingkat 

Pendidikan 

Upah 

Minimum 

Kabupaten 

Pengangguran 

Terdidik 

Lampung Barat 2012 15,51 930000 50,46 

Lampung Barat 2013 16,05 1150000 50,81 

Lampung Barat 2014 14,96 1399037 50,05 

Lampung Barat 2015 21,14 1590000 73,52 

Lampung Barat 2016 17,45 1763000 62,31 

Tanggamus 2012 14,58 930000 32,28 

Tanggamus 2013 15,04 1150000 35,25 

Tanggamus 2014 14,17 1399037 29,38 

Tanggamus 2015 17,61 1581000 61,22 

Tanggamus 2016 15,87 1763000 46,83 

Lampung Selatan 2012 30,03 930000 51,55 

Lampung Selatan 2013 29,72 1150000 48,78 

Lampung Selatan 2014 30,32 1402500 54,31 

Lampung Selatan 2015 22,87 1595000 52,24 

Lampung Selatan 2016 26,71 1800500 53,36 

Lampung Timur 2012 21,61 930000 44,3 

Lampung Timur 2013 20,37 1150000 40,63 

Lampung Timur 2014 22,78 1399037 48,2 

Lampung Timur 2015 22,73 1581000 54,45 

Lampung Timur 2016 22,75 1763000 51,2 

Lampung Tengah 2012 21,94 982000 34,07 

Lampung Tengah 2013 22,6 1154500 36,49 

Lampung Tengah 2014 21,32 1400000 30,97 

Lampung Tengah 2015 26,38 1588000 39,39 

Lampung Tengah 2016 23,85 1770620 35,53 

Lampung Utara 2012 24,4 930000 49,09 

Lampung Utara 2013 25,63 1150000 51,23 

Lampung Utara 2014 23,35 1399037 46,6 

Lampung Utara 2015 23,83 1588000 56,58 

Lampung Utara 2016 23,59 1763000 52,2 

Way Kanan 2012 15,61 983000 57,46 

Way Kanan 2013 14,99 1160000 49,07 

Way Kanan 2014 16,18 1408000 67,58 

Way Kanan 2015 21,11 1588500 62,84 



Way Kanan 2016 18,61 1763000 65,18 

Tulang Bawang 2012 24,5 982000 57,44 

Tulang Bawang 2013 22,94 1155000 56,39 

Tulang Bawang 2014 25,88 1402500 58,46 

Tulang Bawang 2015 27,67 1581000 53,5 

Tulang Bawang 2016 26,75 1771200 55,74 

Pesawaran 2012 22,54 930000 44,28 

Pesawaran 2013 22,94 1150000 44,16 

Pesawaran 2014 22,17 1399037 44,42 

Pesawaran 2015 24,94 1581000 43,54 

Pesawaran 2016 23,52 1763000 44,02 

Pringsewu 2012 21,07 930000 58,28 

Pringsewu 2013 21,54 1150000 60,25 

Pringsewu 2014 20,62 1399037 56,32 

Pringsewu 2015 24 1581000 73,22 

Pringsewu 2016 22,35 1763000 65,07 

Mesuji 2012 12,03 930000 15,04 

Mesuji 2013 12,12 1150000 15,79 

Mesuji 2014 11,94 1399037 7,18 

Mesuji 2015 10,63 1581000 39,19 

Mesuji 2016 11,3 1763000 34,64 

Tulang Bawang Barat 2012 20,56 930000 64,58 

Tulang Bawang Barat 2013 21,05 1150000 66,07 

Tulang Bawang Barat 2014 20,07 1408000 63,5 

Tulang Bawang Barat 2015 16,71 1581000 37,31 

Tulang Bawang Barat 2016 18,35 1792100 54,38 

Bandar Lampung 2012 43,24 981500 54,47 

Bandar Lampung 2013 45,14 1165000 56,81 

Bandar Lampung 2014 41,44 1422500 51,54 

Bandar Lampung 2015 41,03 1649500 59,96 

Bandar Lampung 2016 41,23 1870000 55,93 

Metro 2012 39,81 930000 53,15 

Metro 2013 39,25 1150000 53,41 

Metro 2014 40,36 1400000 52,88 

Metro 2015 39,35 1582000 53,93 

Metro 2016 39,85 1764000 53,46 

 

 

 



Lampiran 2. 

Data Logaritma Analisis Regresi Panel 

Kabupaten Tahun X1 Log X2 Y 

Lampung Barat 2012 15,51 13,74 50,46 

Lampung Barat 2013 16,05 13,96 50,81 

Lampung Barat 2014 14,96 14,15 50,05 

Lampung Barat 2015 21,14 14,28 73,52 

Lampung Barat 2016 17,45 14,38 62,31 

Tanggamus 2012 14,58 13,74 32,28 

Tanggamus 2013 15,04 13,96 35,25 

Tanggamus 2014 14,17 14,15 29,38 

Tanggamus 2015 17,61 14,27 61,22 

Tanggamus 2016 15,87 14,38 46,83 

Lampung Selatan 2012 30,03 13,74 51,55 

Lampung Selatan 2013 29,72 13,96 48,78 

Lampung Selatan 2014 30,32 14,15 54,31 

Lampung Selatan 2015 22,87 14,28 52,24 

Lampung Selatan 2016 26,71 14,4 53,36 

Lampung Timur 2012 21,61 13,74 44,3 

Lampung Timur 2013 20,37 13,96 40,63 

Lampung Timur 2014 22,78 14,15 48,2 

Lampung Timur 2015 22,73 14,27 54,45 

Lampung Timur 2016 22,75 14,38 51,2 

Lampung Tengah 2012 21,94 13,8 34,07 

Lampung Tengah 2013 22,6 13,96 36,49 

Lampung Tengah 2014 21,32 14,15 30,97 

Lampung Tengah 2015 26,38 14,28 39,39 

Lampung Tengah 2016 23,85 14,39 35,53 

Lampung Utara 2012 24,4 13,74 49,09 

Lampung Utara 2013 25,63 13,96 51,23 

Lampung Utara 2014 23,35 14,15 46,6 

Lampung Utara 2015 23,83 14,28 56,58 

Lampung Utara 2016 23,59 14,38 52,2 

Way Kanan 2012 15,61 13,8 57,46 

Way Kanan 2013 14,99 13,96 49,07 

Way Kanan 2014 16,18 14,16 67,58 

Way Kanan 2015 21,11 14,28 62,84 

Way Kanan 2016 18,61 14,38 65,18 

Tulang Bawang 2012 24,5 13,8 57,44 



Tulang Bawang 2013 22,94 13,96 56,39 

Tulang Bawang 2014 25,88 14,15 58,46 

Tulang Bawang 2015 27,67 14,28 53,5 

Tulang Bawang 2016 26,75 14,39 55,74 

Pesawaran 2012 22,54 13,74 44,28 

Pesawaran 2013 22,94 13,96 44,16 

Pesawaran 2014 22,17 14,15 44,42 

Pesawaran 2015 24,94 14,27 43,54 

Pesawaran 2016 23,52 14,38 44,02 

Pringsewu 2012 21,07 13,74 58,28 

Pringsewu 2013 21,54 13,96 60,25 

Pringsewu 2014 20,62 14,15 56,32 

Pringsewu 2015 24 14,27 73,22 

Pringsewu 2016 22,35 14,38 65,07 

Mesuji 2012 12,03 13,74 15,04 

Mesuji 2013 12,12 13,96 15,79 

Mesuji 2014 11,94 14,15 7,18 

Mesuji 2015 10,63 14,27 39,19 

Mesuji 2016 11,3 14,38 34,64 

Tulang Bawang Barat 2012 20,56 13,74 64,58 

Tulang Bawang Barat 2013 21,05 13,96 66,07 

Tulang Bawang Barat 2014 20,07 14,16 63,5 

Tulang Bawang Barat 2015 16,71 14,27 37,31 

Tulang Bawang Barat 2016 18,35 14,4 54,38 

Bandar Lampung 2012 43,24 13,8 54,47 

Bandar Lampung 2013 45,14 13,97 56,81 

Bandar Lampung 2014 41,44 14,17 51,54 

Bandar Lampung 2015 41,03 14,32 59,96 

Bandar Lampung 2016 41,23 14,44 55,93 

Metro 2012 39,81 13,74 53,15 

Metro 2013 39,25 13,96 53,41 

Metro 2014 40,36 14,15 52,88 

Metro 2015 39,35 14,27 53,93 

Metro 2016 39,85 14,38 53,46 

 

 

 

 



Lampiran 3. 

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 

PROVINSI LAMPUNG 2012-2016 

 

NO KABUPATEN 
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kab. Lampung Barat 930000 1150000 1399037 1590000 1763000 

2 Kab. Tanggamus 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

3 Kab. Lampung Selatan 930000 1150000 1402500 1595000 1800500 

4 Kab. Lampung Timur 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

5 Kab. Lampung Tengah 982000 1154500 1400000 1588000 1770620 

6 Kab. Lampung Utara 930000 1150000 1399037 1588000 1763000 

7 Kab. Way Kanan 983000 1160000 1408000 1588500 1763000 

8 Kab. Tulang Bawang 982000 1155000 1402500 1581000 1771200 

9 Kab. Pesawaran 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

10 Kab. Pringsewu 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

11 Kab. Mesuji 930000 1150000 1399037 1581000 1763000 

12 Kab. Tulang Bawang B 930000 1150000 1408000 1581000 1792100 

13 Kota Bandar Lampung 981500 1165000 1422500 1649500 1870000 

14 Kota Metro 930000 1150000 1400000 1582000 1764000 



Lampiran 4. 

PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS YANG TERMASUK ANGKATAN KERJA  MENURUT 

KABUPATEN/KOTA DAN PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN TAHUN 2012-2016 

 

Kabupaten 

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 
Total Angkatan Kerja 

Jenjang Sma 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Lampung Barat 36193 37715 34671 33020 33846 233404 235022 231785 156231 194008 

Tanggamus 39736 38615 40857 49446 45152 272511 256752 288269 280783 284526 

Lampung Selatan 127740 122156 133324 94709 114017 425343 411007 439679 414121 426900 

Lampung Timur 99930 91463 108397 112565 110481 462488 449048 475927 495218 485573 

Lampung Tengah 134552 133587 135516 166887 151202 613386 591204 635568 632624 634096 

Lampung Utara 67689 65535 69842 66641 68242 277374 255696 299052 279580 289316 

Way Kanan 32751 30450 35051 44547 39799 209868 203115 216620 211029 213825 

Tulang Bawang 46255 40889 51620 52477 52049 188827 178229 199425 189682 194554 

Pesawaran 42557 41614 43500 46435 44968 188816 181422 196209 186217 191213 

Pringsewu 35436 35719 35152 43107 39130 168153 165826 170479 179623 175051 

Mesuji 10251 9656 10845 9353 10099 85230 79644 90816 87951 89384 

Tulang Bawang Barat 25316 25749 24883 21741 23312 123146 122314 123978 130111 127045 

Pesisir Barat 

   

20134 20134 0 0 0 72635 36318 

Bandar Lampung 176830 179509 174151 182627 178389 408955 397648 420261 445064 432663 

Metro 27559 26918 28199 28035 28117 69226 68583 69868 71239 70554 

Jumlah/Total 902792 879575 926008 971724 958933 3726723 3595510 3857936 3832108 3845022 

 



Lampiran 5. 

PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS YANG TERMASUK PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT 

KABUPATEN/KOTA DAN PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN tahun 2012-2016 

 

Kabupaten 

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/ 
Total Pengangguran Terbuka 

Jenjang Sma 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Lampung Barat 2824 3114 2533 4072 3303 5595 6129 5061 5539 5300 

Tanggamus 4225 4556 3893 9839 6866 13088 12925 13251 16071 14661 

Lampung Selatan 13701 12946 14455 11634 13045 26578 26538 26618 22271 24445 

Lampung Timur 10863 10261 11465 12115 11790 24521 25254 23788 22248 23018 

Lampung Tengah 6133 7380 4886 7327 6107 18001 20226 15776 18599 17188 

Lampung Utara 8851 9941 7760 12055 9908 18029 19406 16651 21307 18979 

Way Kanan 4604 4301 4907 4684 4796 8013 8765 7261 7454 7358 

Tulang Bawang 4678 4518 4838 5368 5103 8144 8012 8276 10033 9155 

Pesawaran 7656 7872 7440 5897 6669 17290 17828 16751 13544 15148 

Pringsewu 3755 3876 3634 5062 4348 6443 6433 6452 6913 6683 

Mesuji 639 1224 53 1743 898 4245 7751 738 4447 2593 

Tulang Bawang Barat 3526 3015 4037 1268 2653 5460 4563 6357 3399 4878 

Pesisir Barat 

   

2643 

 

0 

 

0 3502 1751 

Bandar Lampung 21360 24759 17960 22709 20335 39212 43580 34844 37874 36359 

Metro 1597 1631 1562 1968 1765 3004 3054 2954 3649 3302 

Jumlah/Total 94409 99394 89423 108384 97582 197621 210464 184778 196850 190814 



Lampiran 6. 

COMMON EFFECT 

 

Dependent Variable: PT?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/18/18   Time: 15:23   

Sample: 2012 2016   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 14   

Total pool (balanced) observations: 70  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     TP? 0.494321 0.168714 2.929941 0.0046 

UM? 2.701188 0.299970 9.004872 0.0000 
     
     R-squared 0.128934 Mean dependent var 49.76743 

Adjusted R-squared 0.116125 S.D. dependent var 12.60439 

S.E. of regression 11.84998 Akaike info criterion 7.810684 

Sum squared resid 9548.690 Schwarz criterion 7.874927 

Log likelihood -271.3739 Hannan-Quinn criter. 7.836202 

Durbin-Watson stat 0.627270    
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 7. 

FIXED EFFECT 

 

Dependent Variable: PT?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/18/18   Time: 15:24   

Sample: 2012 2016   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 14   

Total pool (balanced) observations: 70  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -106.2784 49.01870 -2.168120 0.0346 

TP? 1.742821 0.495002 3.520835 0.0009 

UM? 8.141229 3.468737 2.347030 0.0226 

Fixed Effects (Cross)     

_LB--C 19.23453    

_T--C 5.545560    

_LS--C -5.190726    

_LTI--C 0.817396    

_LTE--C -13.81796    

_LU--C 0.504275    

_WK--C 21.63205    

_TB--C 3.137262    

_PS--C -4.900676    

_PR--C 15.91945    

_M--C -6.368578    

_TBB--C 14.88617    

_BL--C -27.02004    

_MET--C -24.37871    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.791125 Mean dependent var 49.76743 

Adjusted R-squared 0.733105 S.D. dependent var 12.60439 

S.E. of regression 6.511670 Akaike info criterion 6.782701 

Sum squared resid 2289.700 Schwarz criterion 7.296643 

Log likelihood -221.3945 Hannan-Quinn criter. 6.986845 

F-statistic 13.63522 Durbin-Watson stat 2.244337 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 8. 

RANDOM EFFECT 

 

Dependent Variable: PT?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 03/18/18   Time: 15:26   

Sample: 2012 2016   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 14   

Total pool (balanced) observations: 70  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -95.39981 48.82607 -1.953870 0.0549 

TP? 0.897804 0.291585 3.079049 0.0030 

UM? 8.785893 3.455272 2.542750 0.0133 

Random Effects (Cross)     

_LB--C 12.71551    

_T--C -1.270688    

_LS--C -1.454885    

_LTI--C -0.484506    

_LTE--C -13.20773    

_LU--C 0.885233    

_WK--C 15.15954    

_TB--C 4.422473    

_PS--C -4.887391    

_PR--C 13.48104    

_M--C -15.40108    

_TBB--C 10.49317    

_BL--C -10.40810    

_MET--C -10.04260    
     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 
     
     Cross-section random 10.74937 0.7316 

Idiosyncratic random 6.511670 0.2684 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.198109 Mean dependent var 13.01339 

Adjusted R-squared 0.174172 S.D. dependent var 7.296768 

S.E. of regression 6.630944 Sum squared resid 2945.951 

F-statistic 8.276253 Durbin-Watson stat 1.897267 

Prob(F-statistic) 0.000614    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.069156 Mean dependent var 49.76743 

Sum squared resid 10203.99 Durbin-Watson stat 0.547752 
     
     



Lampiran 9. 

UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: Untitled    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic d.f. Prob. 
     
     Cross-section F 12.898687 (13,54) 0.0000 

Cross-section Chi-square 98.858484 13 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: PT?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/18/18   Time: 15:27   

Sample: 2012 2016   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 14   

Total pool (balanced) observations: 70  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -91.02686 88.35042 -1.030293 0.3066 

TP? 0.494141 0.168637 2.930199 0.0046 

UM? 9.152239 6.268547 1.460026 0.1490 
     
     R-squared 0.142520 Mean dependent var 49.76743 

Adjusted R-squared 0.116923 S.D. dependent var 12.60439 

S.E. of regression 11.84462 Akaike info criterion 7.823536 

Sum squared resid 9399.766 Schwarz criterion 7.919900 

Log likelihood -270.8238 Hannan-Quinn criter. 7.861813 

F-statistic 5.567958 Durbin-Watson stat 0.637257 

Prob(F-statistic) 0.005794    
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 10. 

UJI HAUSMAN 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: Untitled    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

     
     Cross-section random 4.476941 2 0.1066 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 
     
     TP? 1.742821 0.897804 0.160006 0.0346 

UM? 8.141229 8.785893 0.093232 0.0347 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: PT?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/18/18   Time: 15:28   

Sample: 2012 2016   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 14   

Total pool (balanced) observations: 70  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -106.2784 49.01870 -2.168120 0.0346 

TP? 1.742821 0.495002 3.520835 0.0009 

UM? 8.141229 3.468737 2.347030 0.0226 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.791125 Mean dependent var 49.76743 

Adjusted R-squared 0.733105 S.D. dependent var 12.60439 

S.E. of regression 6.511670 Akaike info criterion 6.782701 

Sum squared resid 2289.700 Schwarz criterion 7.296643 

Log likelihood -221.3945 Hannan-Quinn criter. 6.986845 

F-statistic 13.63522 Durbin-Watson stat 2.244337 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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