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ABSTRAK
FITRI ISWAHYUNI. Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah
Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah investasi dan pengeluaran
pemerintah memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode ex post facto dengan data time series dari tahun 2002 – 2011 yang
diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM). Hasil dari analsis data menunjukkan bahwa: investasi
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di provinsi
D.I. Yogyakarta, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kesempatan kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta. Dengan persamaan
regresi Y = 68,170 + 0,000000293X1 + 0,000003982X2 + 0,825iLagY. Dari
persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa bila investasi dan pengeluaran
pemerintah serta variable kesempatan kerja sebelumnya bernilai nol, maka
kesempatan kerja yang tercipta adalah sebesar 68, 170. Selanjutnya apabila
investasi naik sebesar 1 persen maka kesempatan kerja akan naik sebesar
0,000000293 persen, selanjutnya jika pengeluaran pemerintah naik sebesar 1
persen maka kesempatan kerja akan naik sebesar 0,000003982 persen, dan jika
variabel kesempatan kerja periode sebelumnya naik 1 persen, kesempatan kerja
naik sebesar 0,825 persen, atau dapat diinterpretasikan bahwa apabila investasi
naik sebesar 1 milyar maka kesempatan kerja akan naik sebesar 293 dan jika
pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 milyar maka kesempatan kerja akan naik
sebesar 3982. Nilai R2 sebesar 0,972 menandakan bahwa 97,2% kesempatan kerja
dapat dijelaskan oleh investasi, pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja
periode sebelumnya.

Kata Kunci: Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Kesempatan Kerja.
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ABSTRACT
FITRI Iswahyuni. The Influence of Investment and Government Expenditure
on Employment Opportunity in Yogyakarta Special Region Province. Education
of Cooperative Economics, Economics and Administration, Faculty of
Economics, State University of Jakarta, 2013.
This study aims to determine whether investment and government expenditure
have an influence on employment opportunity in Yogyakarta Special Region
Province. The method that is used in this research is ex post facto method. This
research uses quantitative secondary datas. Data is presented each year obtained
from the BPS (Badan Pusat Statistik) and BKPM (Badan Koordinasi Penanaman
Modal). The result of this research shows that: in simultan investment and
government expenditure have significant positive influence on employment
opportunity in Yogyakarta Special Region Province. In partial investment has not
significant influence and government expenditure has significant influence on
employment opportunity in Yogyakarta Special Region Province. With the
regression equation Y = 68,170 + 0,000000293X1 + 0,000003982X2 +
0,825iLagY, it has the meaning that if there is an increase in investment by one
percent would lead to employment opportunity increased by 0, 000000293
percent, if there is an increase in government expenditure by one percent would
lead to employment opportunity increased by 0,000003982 percent, and if there is
an increase in employment opportunity last period by one percent would lead to
employment opportunity increased by 0,825 percent. R2 value of 0,972 indicate
that 97,2 % employment opportunity can be explained by independent variabels
(investment, government expenditures and employment opportunity last period).

Key Words: Investment, Government Expenditure, Employment Opportunity.
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Bismillaahirrohmaanirroohiim

Alhamdulillaah alladzii bini’matihi tatimusshoolihaat
(Segala puji bagi Allaah yang dengan nikmat-Nya segala sesuatu yang baik
menjadi sempurna)

Berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah
pertolongan Allaah dan janganlah sampai kamu lemah (semangat). Jika
sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata ‘seandainya aku melakukn ini
dan itu, niscaya akan begini dan begitu.’ Akan tetapi katakanlah ‘Qodarullah
wa maa-syaa-a fa’ala (Allaah telah mentakdirkan segalanya dan apa yang
dikehendaki-Nya pasti dilakukan-Nya).’ Karena sesungguhnya (kata)
‘seandainya’ itu akan mengawali perbutan syaithan.
(shahih, riwayat Muslim dalam Shahih-nya (no. 2664))

Skripsi ini aku persembahkan untuk bapak ku, ibu ku, mas-mas ku beserta keluarga,
Bibi ku, Bulek dan Om ku yang selalu mendukung, terima kasih banyak atas
pengertian, kesabaran dan dukungan kalian selalu, terutama di masa-masa sulit
tahun 2012 lalu.
Terima kasih untuk Icha, Indah, Rury, Riska, Septi, yang selalu, selalu dan selalu
menyemangati. Segala puji hanya bagi Allaah yang telah mempersaudarakan aku
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Terima Kasih banyak untuk dua dosen pembimbingku dan tiga dosen pengujiku, Bu
Siti, Pak Ari, Pak Sapar, Bu Endang, Pak Dianta atas kesabaran dan bantuannya.
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