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ABSTRAK 

 

RANY DWI ASTUTI. Pengaruh Tingkat Upah dan Suku Bunga Terhadap 

Konsumsi Masyarakat di DKI Jakarta. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi 

dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2014. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat upah , suku 

bunga, konsumsi masyarakat, dan menguji pengaruh tingkat upah dan suku bunga 

terhadap konsumsi masyarakat di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 

empat bulan terhitung dari bulan Maret hingga Juni 2014. Penelitian ini 

menggunakan metode ekspos fakto. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif berupa data time series, dimana 

objek penelitiannya adalah di DKI Jakarta  yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) pada tahun 2006-2013. Model yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda  dengan persamaan  Ŷ = 16,506 + 

1,175 X1 – 0,344 X2 + 1.709. Pengujian hipotesis dari t hitung diperoleh hasil 

sebesar 10,733 untuk tingkat upah yang menyatakan bahwa H0 ditolak, yang 

berarti secara parsial tingkat upah mempunyai arah positif dan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Sedangkan -3,174 untuk suku 

bunga yang menyatakan bahwa H0 ditolak, yang berarti suku bunga memiliki 

pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat.  
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ABSTRAK 

 

RANY DWI ASTUTI. Influence of Interest Rate and Wage to Society 

Consumption in DKI JAKARTA. Coorperation Economic Education, Economic 

and Administration, Faculty of Economic Universitas Negeri Jakarta, 2014. 

  

This study aims to determine and analyze interest rate and wage to society 

consumption in DKI Jakarta. This study was conducted over four months from 

March to June 2014. The method used in this study is in the form of time series of 

the year 2006 - 2013 , with an ex post facto method. Data are presented each year 

obtained from BPS (Central Bureau of Statistics ) and Bank Indonesia (BI).  

analysis method used is  regression model. Models used are regression models 

have similarities Ŷ = 16,506 + 1,175 X1 – 0,344 X2 + 1.709 From the results of 

hypothesis testing and analysis obtained that  wage have a significant effect in the 

positif direction on society consumption in DKI Jakarta , and interest rate have a 

significantly affect society consumption in DKI Jakarta. 
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