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Abstrak 

 

Pengangguran dapat memicu dampak buruk dan luas terhadap kehidupan sosial dan 

politik yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas perekonomian. Dengan 

demikian, intervensi diperlukan untuk menekan tingginya tingkat pengangguran melalui 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur 

pengaruh faktor-faktor tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Untuk menangani dependensi spasial antar satuan pengamatan dan bias akibat adanya 

faktor-faktor tingkat pengangguran yang tidak masuk ke dalam model, kami 

menggunakan Model Spasial Durbin dengan efek tetap. Hasil uji Wald menunjukkan 

bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

dipengaruhi oleh Variabel Spasial Lag TPT, Variabel TPAK, Variabel UMK, Variabel 

Spasial Lag TPAK, dan Variabel Spasial Lag UMK dengan R
2
 sebesar 84,89% dengan 

20,26% di dalamnya berkaitan dengan variasi efek spasial.  
 

Kata Kunci : Pengangguran, Model Spasial Durbin, Uji Wald   

 
1. PENDAHULUAN  

Masalah pengangguran akan memicu dampak sosial yang buruk seperti tingginya 

angka kriminalitas. Selain itu, masalah pengangguran juga berdampak luas terhadap 

kehidupan sosial dan politik yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas 

perekonomian. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung sehingga dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk 

mengurangi pengangguran di provinsi ini. Dengan demikian, untuk menganalisis 

hubungan kausalitas antara tingkat pengangguran dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya diperlukan metode analisis regresi.  

Dalam pembentukan model regresi linier klasik untuk tingkat pengangguran 

kabupaten/kota diperlukan asumsi linearitas, normalitas, homoskedastisitas, dan non-

autokorelasi. Apabila seluruh asumsi ini terpenuhi maka penaksir yang diperoleh dari 

model regresi tersebut merupakan Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Namun, 

dependensi spasial menyebabkan error antar observasi saling berkorelasi sehingga asumsi 

non-autokorelasi terlanggar. Metode ordinary least square (OLS) tidak tepat digunakan 

apabila  observasi yang diteliti mengandung informasi ruang atau spasial (Anselin, 1988).  

Pemodelan spasial angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

menggunakan data panel. Data panel digunakan agar diperoleh hasil estimasi yang lebih 
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baik dan efisien, mengukur efek individu, serta memasukkan unsur heterogenitas antar 

individu. Model panel fixed effect menggunakan asumsi bahwa efek individu merupakan 

parameter tetap untuk seluruh periode waktu yang harus diestimasi. Istilah fixed effect 

menggambarkan variabel penting yang tidak terobservasi yang tidak masuk ke dalam 

model. Jika variabel penting tidak dimasukkan ke dalam model maka estimasi parameter 

akan menjadi tidak konsisten dan tidak efisien. Penelitian ini bermaksud menggunakan 

spatial durbin model dengan fixed effect untuk mengakomodasi spasial dependensi pada 

variabel dependen dan variabel independen serta struktur data panel. 

 

 

2. METODOLOGI 

2.1 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2008-

2013 untuk 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data ini 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Pemilihan rentang waktu antara 2008-2013 didasarkan pada 

kondisi perekonomian yang relatif stabil dan ketersediaan data pada level kabupaten/kota 

di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

2.2 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan 

variabel independen (X)  seperti yang disajikan pada tabel 2.1. Penentuan variabel 

independen ini didasarkan pada penelitian Kurniawan (2013) dan teori-teori ekonomi 

seperti: Teori Pertumbuhan Ekonomi (Teori Adam Smith dan Fungsi Produksi Cobb 

Douglass), Teori A.W. Phillips, Teori Pasar Tenaga Kerja, dan Konsep Pengangguran 

International Labour Organization (ILO) dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

Tabel 2.1 Variabel Dependen, Independen, beserta Satuan Penelitian 

 

Variabel Keterangan Satuan 

(1) (2) (3) 

Y Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 

X1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Persen 

X2 Pertumbuhan Ekonomi Persen 

X3 Inflasi Persen 

X4 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Ratusan Ribu Rupiah 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel seimbang, terdiri 

atas data time series dari tahun 2008 hingga 2013 dan data cross section 7 (tujuh) 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, 

banyaknya observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 42 unit. 

 

2.3 Model Spasial Data Panel 

Model spasial data panel ini berdasarkan model regresi linier OLS dengan efek 

spasial tertentu tanpa adanya efek individu yang mempunyai persamaan umum: 
 

  ��� = ���� + �� + 	��                                     .............................. (2.1) 
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Model Spatial Autoregressive memperlihatkan bahwa variabel dependen 

tergantung pada variabel dependen tetangga (neighboring) dan suatu set karakteristik 

lokal pengamatan seperti persamaan berikut:       

  
.............................. (2.2) 

 

 

dengan 
 disebut koefisien spasial autoregressive dan �� adalah unsur dari matriks 

bobot spasial W, yang menggambarkan susunan kedekatan (contiguity) antar wilayah. W 

adalah matriks pembobot spasial berukuran (NxN). Menurut Elhorst (2010a) Model 

Spatial Autoregressive merupakan model yang menggambarkan hasil keseimbangan 

(equilibrium) dari proses interaksi spasial dengan nilai dari variabel dependen untuk satu 

wilayah ditentukan secara bersama-sama dengan wilayah tetangga. 

Salah satu kekurangan dari Model Spatial Autoregressive adalah bahwa pola 

spasial dalam data hanya dapat dijelaskan oleh efek interaksi endogen, tetapi tidak dapat 

dijelaskan oleh efek interaksi eksogen pada waktu yang sama. Model Spatial 

Autoregressive dapat dikembangkan dengan menambahkan spasial lag variabel 

independen yang dikenal sebagai Spatial Durbin Model (SDM) dengan bentuk umum: 

 

.............................. (2.3) 

 

 

 

2.4 Model Spatial Autoregressive Efek Tetap  

Fungsi log-likelihood dari Model Spatial Autoregressive (2.2) jika efek 

individu diasumsikan tetap dinyatakan sebagai berikut: ��  = − !"2 ��  #2$��% + " ��|'� − 
(| 
 

 

.............................. (2.4) 

 

 

dengan "��|'� − 
(| adalah Jacobian dari transformasi dari ) ke * yang 

memperhitungkan endogenitas dari ∑ ��������  (Anselin, 1988). 

Matriks asymptotic varians dari parameter dihitung untuk inferensi (standard 

error dan t-value). Menurut Elhorst dan Freret (2007) matriks ini mempunyai bentuk 

simetris sebagai berikut: ,-*. /01#�, 
, ��% = 

3
45

�67 8∗�8∗   �67 8∗�:'� ⨂ (<=8∗� "∗>1:(<(< +  (<?(<= + �67 �?8∗�:'�  ⨂ (<?(<=8∗�  0 �67 >1:(<= ���6AB
CD

E�
     ......(2.5) 

dengan (< = (#'� − 
(%EF, perbedaan dengan matriks asymptotic varians model spatial 

autoregressive data cross section adalah perubahan dimensi dari matriks X* dari N 

menjadi N×T observasi dan penjumlahan T cross section melibatkan manipulasi (N,N) 

matriks pembobot spasial W (Anselin dan Bera, 1998). Penentuan unsur-unsur dari 

matriks varians mungkin menjadi rumit secara komputasi untuk N yang bernilai besar. 

��� = 
 � ����
�

��� + ���� + G � �����
�

��� + �� + 	�� 



4 

 

Untuk kasus tersebut, pendekatan secara numerik untuk memperoleh matriks Hessian 

dapat menggunakan algoritma Berndt-Hall-Hall-Hausman.  

 

2.5 Spatial Durbin Model (SDM) 

Model ini perluasan model spatial autoregressive dengan dengan spasial lag 

variabel independen. Estimasi parameter dengan menggunakan Maximum Likelihood 

dengan data panel dikembangkan oleh Beer dan Riedl (2010). Untuk memudahkan dalam 

mendapatkan parameter dengan maximum likelihood, bentuk spatial durbin model pada 

persamaan (2.6) tanpa menambahkan spatial fixed effect sebagai berikut: 

 � = 
(H + 8� + (8G + 	                             .............................. (2.6) 

dengan mendefinisikan I = #' − 
(%, JK = L8, (8M, dan �K = L�, GM, maka fungsi log-

likelihood persamaan diatas diperoleh: 
 ��  = − ��� �� 	#2$��% + ��|I| − �

�67 :I� − JK�K=�:I� − JK�K=             .............................. (2.7)	
sehingga diperoleh estimasi parameter 
, �K, dan �� sebagai berikut: 
 �KN = :JK�JK=E�JK�I�                .............................. (2.8) 

�O� = �
�� :I� − JK�K=�:I� − JK�K=              .............................. (2.9) 

  
2.6 Spesifikasi Model 

Spesifikasi model merupakan tahap awal dan merupakan tahapan yang sangat 

penting. Dalam tahap ini dilakukan pengkajian mengenai hubungan diantara variabel 

independen dan variabel dependen yang dituliskan dalam bentuk spasial durbin model 

dengan fixed effect. Model pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Bentuk 

Umum spasial durbin model dengan fixed effect secara teori ekonomi sebagai berikut: 

 P�� = 
(P�� + QR + Q�S��� + Q�S��� + QTST�� + QUSU�� + V�(S��� + V�(S��� +
VT(ST�� + VU(SU�� + �� + )��              .............................. (2.10) 

dimana: 

i adalah unit cross section (unit spasial) untuk i = 1, ..., N  

t adalah waktu (time period) untuk  t = 1, ..., T P�� adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) S��� adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) S��� adalah Pertumbuhan Ekonomi ST�� adalah Inflasi SU�� adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota ( adalah matriks pembobot Spasial  
 adalah koefisien spasial lag variabel dependen V�, . . , VU adalah koefisien spasial lag variabel independen QR adalah intercept Q�,...,	QU adalah koefisien regresi variabel independen �� adalah efek individu dan 	��~XXY	!#0, ��%  
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Matriks pembobot spasial digunakan untuk menjelaskan adanya efek spasial pada 

suatu model. Penelitian ini mendefinisikan matriks pembobot spasial (W) berdasarkan 

informasi persinggungan (contiguity) menggunakan peta wilayah dan informasi jalur 

perpindahan tenaga kerja melalui transportasi laut atau udara. Penentuan matriks 

pembobot spasial menggunakan kombinasi metode queen contiguity (persinggungan sisi-

sudut) dan jalur transportasi laut dan udara dengan bobot spasial yang sama (W1 = W2 = 

W).  

Penentuan matriks pembobot spasial ini berdasarkan penelitian oleh Baltagi et. 

al. (2010) yang menggunakan bobot jalur transportasi untuk menggambarkan arus 

migrasi tenaga kerja. Selain itu, konsep ketetanggaan (neighbour) untuk wilayah yang 

dibatasi oleh selat diakomodasi dengan adanya jalur transportasi laut dan udara antar 

wilayah yang bertetangga. Jika jalur transportasi laut dan udara ini tidak tersedia maka 

tidak terdapat arus migrasi tenaga kerja antar wilayah yang dibatasi oleh selat sehingga 

pengangguran antar wilayah yang bertetangga tidak akan saling mempengaruhi.  

Bobot spasial queen contiguity dibentuk jika suatu kabupaten/kota i berbatasan 

dengan kabupaten/kota j, baik berupa daratan maupun selat sehingga wij=1. Untuk 

Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung yang berbatasan selat tetapi tidak ada 

jalur transportasi laut maupun udara antar kabupaten sehingga bobot spasialnya bernilai 

0. Berbeda halnya dengan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung, meskipun tidak 

berbatasan selat tetapi terdapat jalur transportasi laut dan udara sehingga bobot spasialnya 

bernilai 1.  

 
Gambar 2.1 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 

Setelah matriks W terbentuk dengan elemen-elemennya (wij) bernilai 1 dan 0, 

dilakukan standardisasi untuk mendapatkan matriks W dengan jumlah elemen baris sama 

dengan 1 dengan membagi jumlah elemen dengan banyaknya persinggungan yang terjadi 

dalam baris tersebut sehingga diperoleh: 
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 Bangka Belitung 
Bangka 

Barat 

Bangka 

Tengah 

Bangka 

Selatan 

Belitung 

Timur 

Kota 

Pangkalpinang 

Bangka 0 0 1/3 1/3 0 0 1/3 

Belitung 0 0 0 0 0 1/2 1/2 

Bangka Barat 1 0 0 0 0 0 0 
Bangka 

Tengah 
1/3 0 0 0 1/3 0 1/3 

Bangka 

Selatan 
0 0 0 1 0 0 0 

Belitung 

Timur 
0 1 0 0 0 0 0 

Kota 

Pangkalpinang 
1/3 1/3 0 1/3 0 0 0 

 

 

2.7 Pengujian Dependensi Spasial 

Untuk menguji efek interaksi spasial pada data panel (spatial dependency), 

Elhorst (2003) mengembangkan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk model spatial 

autoregressive. Untuk menguji model spatial autoregressive menggunakan hipotesis: 

H0 : 
 = 0 (tidak terdapat interaksi spasial) 

H1 : 
 ≠ 0 (terdapat interaksi spasial) 

 

Statistik uji yang digunakan adalah: 

 [\ = ]^_:#'?	⨂	(%H	=`7/6b7c        ..........................(2.11) 

 

dengan simbol ⨂ menunjukkan cronecker product, '� menunjukkan matriks identitas, 

dan ^ = H − 8�N menunjukkan vektor residual dari model spasial data panel fixed effect. 

Nilai B didefinisikan: 

 

c = �
6b7 de#'�⨂(%8�Nf� #'�� − 8#8�8%E�8�% e#'�⨂(%8�Nf	g +	"	>1h                  ........(2.12) 

dimana:  �O� = ^_^��  dan  >1h = >1#((+(�(%    
 

Hipotesis awal (H0) ditolak apabila nilai LM test lebih besar dari nilai distribusi chi-

square dengan derajat bebas satu ei�#�%f. 

 

2.8 Pengujian Parameter 

Untuk menguji signifikansi parameter pada spatial durbin model dapat 

menggunakan Wald Test dengan hipotesis:  H0 : jk = 0  vs  H1 : jk ≠ 0 , dengan jk 

merupakan parameter yang diuji :jk = L
	�	GM=. Hipotesis tersebut dapat dinyatakan 

dengan: 

 

1. H0 : 
 = 0 (tidak terdapat dependensi spasial lag) 

H1 : 
 ≠ 0 (terdapat dependensi spasial lag) 

2. H0 : � = 0 (koefisien regresi tidak berpengaruh) 

H1 : � ≠ 0 (koefisien regresi berpengaruh) 

3. H0 : G = 0 (tidak terdapat dependensi lag variabel independen) 

H1 : G ≠ 0 (terdapat dependensi lag variabel independen) 
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Statistik uji Wald (Anselin, 1988) dinyatakan dengan persamaan: 

l0�Y = 		 jNk	mn	ejNkf                     .......................(2.13) 

Uji ini secara asymptotic mengikuti distribusi normal standar !#0,1%. Hipotesis awal (H0) 

ditolak apabila nilai |l0�Y| > pq/� atau p-value < r, dimana r merupakan tingkat 

signifikansi dalam pengujian dan mn merupakan standard error. Untuk memperoleh nilai mn	:jNk= melalui invers matriks informasi (nilai ekspektasi dari matriks Hessian). Matriks 

asymptotic varians dari parameter di atas dihitung untuk tujuan inferensial dalam bentuk 

simetris sebagai berikut: ,-*. /01:�K, 
, ��= = 

3
45

�
67 JK�	JK 	 	

�
67 JK�:'�	⨂	(<=JK�K 	 "∗>1:(<(< +	(<�(<= + �

67�K�JK�:'�	⨂	(<�(<=JK�K 	 	
0 �

67 >1:(<= ��
�6AB

CD
E�

............(2.14) 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Spatial Durbin Model Dengan Fixed Effect 

 
Langkah awal sebelum melakukan estimasi parameter model dengan pendekatan 

area (spatial) terlebih dahulu menguji adanya ketergantungan wilayah (spatial 

dependency) dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji LM untuk data 

panel dengan memasukkan spatial fixed effect dan Matriks Pembobot Spasial (W), 

sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. Hasil Pengujian Lagrange Multiplier (LM) 

 

Variabel Koefisien p-value 

(1) (2) (3) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 0,020 0,620 

Pertumbuhan Ekonomi -0,471 0,051 

Inflasi -0,024 0,735 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) -0,312 0,002 

Intercept 9,832 0,001 

sfe 1 (Bangka) 0,055 0,985 

sfe 2 (Belitung) -1,701 0,602 

sfe 3 (Bangka Barat) -0,736 0,809 

sfe 4 (Bangka Tengah) 0,331 0,912 

sfe 5 (Bangka Selatan) -1,089 0,720 

sfe 6 (Belitung Timur) -0,842 0,778 

sfe 7 (Pangkalpinang) 3,982 0,193 

Nilai Statistik Uji Lagrange Multiplier (LM) = 3,414 

  p-value = 0,065 

Sumber: Hasil Olahan  

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai uji LM spasial lag sebesar 3,414 dengan 

nilai p-value 0,065 (kurang dari α = 10%). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis awal 
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(H0: 
 = 0 (tidak terdapat interaksi spasial)) ditolak, sehingga terdapat dependensi spasial 

dalam model pengangguran. Oleh karena itu, bisa dilanjutkan dengan Model Spatial 

Autoregressive dengan fixed effect,  sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2. Output Model Spatial Autoregressive 

 

Variabel Koefisien p-value 

(1) (2) (3) 

Spasial Lag TPT #
% 0,321 0,013 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 0,002 0,956 

Pertumbuhan Ekonomi -0,255 0,262 

Inflasi -0,042 0,536 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) -0,214 0,037 

Intercept 7,238 0,018 

sfe 1 (Bangka) -0,231 0,939 

sfe 2 (Belitung) -1,882 0,569 

sfe 3 (Bangka Barat) -0,620 0,841 

sfe 4 (Bangka Tengah) 0,214 0,944 

sfe 5 (Bangka Selatan) -1,156 0,707 

sfe 6 (Belitung Timur) -0,321 0,915 

sfe 7 (Pangkalpinang) 3,997 0,197 

Sumber: Hasil Olahan  

 

Berdasarkan Output di atas Model spatial autoregressive dengan fixed effect yang 

terbentuk, sebagai berikut: 

?s?�� = 7,238 + 0,321���	?s?�
w

���
+ 0,002	?sIx�� − 0,255	sz��

− 0,042	'|}�� − 0,214	~�x��	 + ��	 
............................(3.1) 

Hasil pemodelan spatial autoregressive di atas hanya menggunakan pengaruh spasial dari 

variabel dependen, sedangkan pengaruh spasial dari variabel independen tidak 

diperhatikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemodelan yang melibatkan pengaruh 

spasial variabel dependen maupun independen menggunakan Spatial Durbin Model 

dengan fixed effect, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3. Output Spatial Durbin Model dengan fixed effect 

 

Variabel Koefisien p-value 

(1) (2) (3) 

spasial lag TPT #
% 0.282 0.032
*)

 

 TPAK #Q�% 0.046 0.093
*)

 

PE #Q�% -0.311 0.324 

Inflasi #QT% -0.042 0.671 

UMK #QU% 0.738 0.014
*)

 

spasial lag TPAK #V�% 0.058 0.062
*)

 

spasial lag PE #V�% -0.209 0.585 

spasial lag Inflasi #VT% 0.022 0.834 

spasial lag UMK#VU% -0.889 0.004
*)

 

Intercept 1.297 0.730 

sfe 1 (Bangka) 0.215 0.954 

sfe 2 (Belitung) -1.381 0.720 
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sfe 3 (Bangka Barat) -0.485 0.896 

sfe 4 (Bangka Tengah) 0.697 0.851 

sfe 5 (Bangka Selatan) -1.179 0.752 

sfe 6 (Belitung Timur) -0.656 0.866 

sfe 7 (Pangkalpinang) 2.789 0.463 

               Sumber: Hasil Olahan  
*) Signifikan pada	r = 10%	 

 

 Berdasarkan tabel diatas, Hipotesis Awal (�R) ditolak apabila nilai � − �0��� 

kurang dari r = 10% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat lima variabel yang 

signifikan, yaitu: Variabel Spasial Lag TPT, Variabel TPAK, Variabel UMK, Variabel 

Spasial Lag TPAK, dan Variabel Spasial Lag UMK. Model spasial durbin dengan fixed 

effect yang terbentuk adalah: 

?s?�� = 1,297 + 0,282���	?s?�
w

���
+ 0,046	?sIx�� − 0,311	sz�� − 0,042	'|}��

+ 0,738	~�x��	 + 0,058���		?sIx�
w

���
− 0,209���	sz�

w

���
+ 0,022���	'|}�

w

���
− 0,889���		~�x�

w

���
+ ��	 

............................(3.2) 

 

3.2 Ukuran Kebaikan Model 

 
Pengukuran kriteria kebaikan model dilakukan dengan mengukur koefisien 

determinasi (R
2
) dan corr

2 
yaitu koefisien korelasi kuadrat antara variabel dependen 

dengan variabel dependen taksiran. Perhitungan R
2
 dan corr

2 
menggunakan persamaan 

berikut (Elhorst, 2010a): 

 

��#^, �% = 1 − 
^?�	^#HEH�%_#HEH�%                                     .........................(3.3) 

 H� menunjukkan rata-rata keseluruhan variabel dependen dalam sampel dan e adalah 

vektor residual dari model. Untuk perhitungan corr
2
 menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

��11�:H, HN= = 
]#HEH�%_:HNEH�=`7

L#HEH�%_#HEH�%M	�:HNEH�=_:HNEH�=�   .........................(3.4) 

 HN menunjukkan vektor dari nilai taksiran. Berbeda dengan R
2
 perhitungan corr

2
 tanpa 

melibatkan variasi pada spasial fixed effect sehingga selisih antara nilai R
2
 dan corr

2
 

menunjukkan variasi yang dapat dijelaskan oleh fixed effect. 

Model Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

menggunakan Spatial Durbin Model dengan fixed effect menghasilkan R
2
 sebesar 84,89% 

dan nilai corr
2
 sebesar 64,63%. Nilai R

2
 sebesar 84,89% menunjukkan bahwa variabilitas 

Tingkat Pengangguran Terbuka yang bisa dijelaskan oleh variabel yang masuk ke dalam 

model sebesar 84,89%, sedangkan sisanya sebesar 15,11% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diajukan di dalam model. Perbedaan nilai R
2
 dan corr

2
 sebesar 20,26% 

menunjukkan besarnya variasi yang dapat dijelaskan oleh fixed effect yaitu efek spasial 

dari kabupaten/kota yang diteliti. 
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3.3 Interpretasi Model 
 

Rincian Spatial Durbin Model dengan fixed effect TPT untuk seluruh 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut: 

 

1. Kabupaten Bangka "�"�������#���% = 1,512 + 0,094	"�"�����#�% + 0,094	"�"������#�% +0,094	"�"�������#�% + 0,046	"�,�������#�% − 0,311	�n������#�% −0,042	�!�������#�% + 0,738	�[�������#�%	 + 0,019	"�,������#�% +0,019	"�,�������#�% + 0,019	"�,��������#�% − 0,070	�n�����#�% −0,070	�n������#�% − 0,070	�n�������#�% + 0,007	�!������#�% + 0,007	�!�������#�% +0,007	�!��������#�% − 0,296	�[������#�% − 0,296	�[�������#�% −0,296	�[��������#�%            .........................(3.5) 

 

2.  Kabupaten Belitung  "�"������ ��#���% = −0,084 + 0,141	"�"�����¡#�% + 0,141	"�"�������#�% +0,046	"�,������ ��#�% − 0,311	�n����� ��#�% − 0,042	�!������ ��#�% +0,738	�[������ ��#�%	 + 0,029	"�,������¡#�% + 0,029	"�,��������#�% −0,104	�n�����¡#�% − 0,104	�n�������#�% + 0,011	�!������¡#�% + 0,011	�!��������#�% −0,445	�[������¡#�% − 0,445	�[��������#�%     .........................(3.6) 

 

3. Kabupaten Bangka Barat  "�"������#���% = 0,812 + 0,282	"�"������#�% + 0,046	"�,������#�% −0,311	�n�����#�% − 0,042	�!������#�% + 0,738	�[������#�%	 +0,058	"�,�������#�% − 0,209	�n������#�% + 0,022	�!�������#�% −0,889	�[�������#�%        .........................(3.7) 

 

4. Kabupaten Bangka Tengah  "�"�������#���% = 1,993 + 0,094	"�"������#�% + 0,094	"�"��¢��#�% +0,094	"�"�������#�% + 0,046	"�,�������#�% − 0,311	�n������#�% −0,042	�!�������#�% + 0,738	�[�������#�%	 + 0,019	"�,�������#�% +0,019	"�,���¢��#�% + 0,019	"�,��������#�% − 0,070	�n������#�% −0,070	�n��¢��#�% − 0,070	�n�������#�% + 0,007	�!�������#�% + 0,007	�!���¢��#�% +0,007	�!��������#�% − 0,296	�[�������#�% − 0,296	�[���¢��#�% −0,296	�[��������#�%         .........................(3.8) 

 

5. Kabupaten Bangka Selatan  "�"���¢��#���% = 0,118 + 0,282	"�"������#�% + 0,046	"�,���¢��#�% −0,311	�n��¢��#�% − 0,042	�!���¢��#�% + 0,738	�[���¢��#�%	 +0,058	"�,�������#�% − 0,209	�n������#�% + 0,022	�!�������#�% −0,889	�[�������#�%            ........................(3.9) 

 

6. Kabupaten Belitung Timur "�"������¡#���% = 0,641 + 0,282	"�"����� ��#�% + 0,046	"�,������¡#�% 
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−0,311	�n�����¡#�% − 0,042	�!������¡#�% + 0,738	�[������¡#�%	 +0,058	"�,������ ��#�% − 0,209	�n����� ��#�% + 0,022	�!������ ��#�% −0,889	�[������ ��#�%          ........................(3.10) 

     

7. Kota Pangkalpinang  "�"��������#���% = 4,086 + 0,094	"�"������#�% + 0,094	"�"����� ��#�% +0,094	"�"������#�% + 0,046	"�,��������#�% − 0,311	�n�������#�% −0,042	�!��������#�% + 0,738	�[��������#�%	 + 0,019	"�,�������#�% +0,019	"�,������ ��#�% + 0,019	"�,�������#�% − 0,070	�n������#�% −0,070	�n����� ��#�% − 0,070	�n������#�% + 0,007	�!�������#�% +0,007	�!������ ��#�% + 0,007	�!�������#�% − 0,296	�[�������#�% −0,296	�[������ ��#�% − 0,296	�[�������#�%     ........................(3.11) 

 

Sebagai contoh untuk Model Kota Pangkalpinang pada persamaan 3.11 dapat 

diinterpretasikan bahwa apabila variabel lain dianggap konstan, jika TPAK bertambah 

sebesar 1 persen maka TPT Pangkalpinang naik sebesar 0,046 persen dan jika UMK 

bertambah sebesar Rp 100.000 maka TPT Pangkalpinang naik sebesar 0,738 persen. 

Akan tetapi, variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pangkalpinang. "�"������#�%, "�"����� ��#�%, dan "�"������#�% merupakan nilai TPT Kabupaten yang 

berdekatan dengan Kota Pangkalpinang, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, 

dan Kabupaten Bangka Tengah dengan masing-masing koefisien pengaruh kedekatan 

kabupaten tersebut sebesar 0,094.  

Interpretasi "�,�������#�%, "�,������ ��#�%, dan "�,�������#�% jika variabel 

lain dianggap konstan, yaitu apabila terjadi kenaikan TPAK di Kabupaten Bangka, 

Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 1 persen maka pengaruh 

kedekatan dari masing-masing kabupaten tersebut terhadap TPT Pangkalpinang naik 

sebesar 0,019 persen. Interpretasi �[�������#�%, �[������ ��#�%, dan �[�������#�% 
jika variabel lain dianggap konstan, yaitu apabila terjadi kenaikan UMK di Kabupaten 

Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp 100.000 maka 

pengaruh kedekatan dari masing-masing kabupaten tersebut terhadap TPT Pangkalpinang 

turun sebesar 0,296 persen. Akan tetapi, variabel Spasial Lag Pertumbuhan Ekonomi dan 

Spasial Lag Inflasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pangkalpinang. 

 
4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Model Spasial Durbin Efek Tetap yang terbentuk untuk menggambarkan Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti dalam 

persamaan 3.2 memiliki koefisien determinasi (R
2
) sebesar 84,89% dan nilai corr

2
 

sebesar 64,63% sehingga variasi efek spasial kabupaten/kota yang dapat dijelaskan 

oleh model tersebut sebesar 20,26%.  

 

2. Berdasarkan hasil uji Wald, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh Variabel Spasial Lag TPT, Variabel 

TPAK, Variabel UMK, Variabel Spasial Lag TPAK, dan Variabel Spasial Lag UMK.  
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