PENGARUH ANTARA UPAH MINIMUM PROVINSI,
TINGKAT PENDIDIKAN, DAN KESEMPATAN KERJA
TERHADAP TINGKAT MIGRASI MASUK DI WILAYAH
INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 2010-2015

LISA HARIYANTI
8105128040

Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Persyaatan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2018

INFLUENCE BETWEEN THE MINIMUM WAGES OF
PROVINCE, GDRP, AND OPPORTUNITIES EMPLOYMENT
ON IN-MIGRATION IN INDONESIA REGIONS WEST PART
YEAR ON YEAR 2010-2015

LISA HARIYANTI
8105128040

Script is written as part of Bachelor Degree in education/economic
Accomplishment

STUDY PROGRAM ECONOMIC EDUCATION
ECONOMIC COOPERATIVE EDUCATION
FACULTY OF ECONOMIC
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2018

ii

ABSTRAK
LISA HARIYANTI. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik
Regional Bruto, dan Kesempatan Kerja Terhadap Migrasi Masuk di Wilayah
Indonesia bagian Barat Tahun 2010-2015. Pendidikan Ekonomi Koperasi,
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Upah Minimum Provinsi,
Produk Domestik Regional Bruto, dan kesempatan kerja memiliki pengaruh
terhadap migrasi masuk di wilayah Indonesia bagian barat tahun 2010-2015.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel,
yang terdiri dari data time series dari tahun 2010-2015, dan data cross section
berjumlah 16 provinsi. Data yang disajikan diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
Penelitian ini menggunakan model regresi Random Effect.
Berdasarkan hasil analisis, upah minimum provinsi memiliki pengaruh terhadap
migrasi masuk dengan arah koefisien negatif. Produk domestik regional bruto dan
kesempatan kerja juga memiliki pengaruh terhadap migrasi masuk dengan arah
koefisien positif. Secara bersama-sama, upah minimum provinsi, produk domestik
regional bruto, dan kesempatan kerja memiliki pengaruh terhadap migrasi masuk.

Kata Kunci: Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto,
Kesempatan Kerja, Migrasi Masuk
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ABSTRACT
LISA HARIYANTI. Influence Between The Minimum Wages Of Province,
GDRP, And Employment Opportunities On In-Migration In Indonesia Regions
West Part Year On Year 2010-2015. Education Cooperative Economics,
Economics and Administration, Faculty of Economics, University of Jakarta,
2018.
This study aims to determine whether provincial minimum wage, gross regional
domestic pproduct, and employment have an influence on in-migration in the
western part of Indonesia 2010-2015. Research method used is panel data, consist
of time seriesof yerar on year 2010-2015, and cross section amounted to 16
provinces. Data obtained from the central statistical body. This research uses
random effect model.
Based on analysis result, provincial minimum wage has influence on in-migration
with negative coefficient direction. GDRP and employment also have an effect on
in-migration with positive coefficient direction. Collectively, provincial minimum
wage, GDRP, and employment have an influence on in-migration.

Keys Word: The minimum wages of province, GDRP, Employment Oportunities,
In-migration
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