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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.

Keyword: Wage, Interest Rate, Society Consumption

iv

Tanggal Lulus: 15 Juli 2014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh”.
-Albert Eistein

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”
-Umar Bin Khatab

“Kembangkan semangat untuk belajar. Jika kamu melakukannya, kamu tidak
akan pernah berhenti tumbuh”
-Anthony J. D’Angelo

Skripsi ini di dedikasikan untuk
kedua orang tuaku Bapak Sayono dan Ibu Sri Nuryani
yang dengan kasih sayangnya selalu mendo’akan penulis
yang selalu menjadi semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini
dan untuk kakak ku Badrus Zaman , dan adik ku Amar ma’ruf yang selalu
memberikan semangat dan dukungannya selama ini

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirrobbil’alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan
kepada Allah SWT yang atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya,
sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Tingkat Upah
dan Suku Bunga Terhadap Konsumsi Masyarakat di DKI Jakarta” ini dapat
berjalan dengan baik.
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak
bantuan dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya, maka dalam kesempatan
kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Ibu Sri Indah Nikensari, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah
memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan serta dengan sabar
mendengarkan setiap keluh dan kesah penulis.
2. Bapak Dr. Saparuddin, SE, M.Si sekalu dosen pembimbing II yang telah
memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan serta dengan sabar
mendengarkan setiap keluh dan kesah penulis.
3. Bapak Drs. Dedi Purwana, SE, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta.
4. Bapak Drs. Nurdin Hidayat, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
5. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

viii

6. Bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, ME selaku Ketua Konsentrasi
Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sayono dan Ibu Sri Nuryani yang dengan
kasih sayangnya selalu memberikan motivasi, mendo’akan penulis hingga
skripsi ini selesai, serta ridho dan dukungan dalam moril maupun materil.
8. Kakakku tersayang, Badrus Zaman yang telah mendengarkan segala keluh
kesah, memberikan masukan, motivasi serta bantuan dalam moril maupun
materil kepada penulis.
9. Adikku tersayang, Amar Ma’ruf yang telah mendengarkan segala keluh kesah,
memberikan motivasi serta bantuan dalam menjemput selama kuliah kepada
penulis.
10. Keluarga besar Darkasi dan Gito Mulyo yang telah memberikan motivasi dan
selalu mendo’akan penulis hingga skripsi ini selesai.
11. Sahabat seperjuangan skripsiku, Maya Irmawati yang telah melewati sukaduka skripsi bersama, serta banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini
hingga akhir.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Ekop, Selvi Febrina, Nurul Azizah, Aimmatul
Khoiriyah, Octaviani Murtiningsih dan Jane Furqoni yang bersama-sama
selama 4 tahun di Ekop, mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis, serta
selalu memberikan masukan untuk penulis baik dalam skripsi maupun hal
apapun.
13. Teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 2010 yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.
ix

14. Masku Fahrudin Hamid yang telah mendengarkan segala keluh kesah,
memberikan semangat, motivasi, dan selalu mendoakan penulis hingga skripsi
ini selesai serta bantuan dalam moril maupun materil kepada penulis
15. Seluruh pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini
dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala bantuan dan semua yang telah membantu mendapat limpahan
balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca,
penulis dan kita semua.

Penulis

x

