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Abstract 

Job Opportunities are a condition that reflects the availability of 
employment opportunities for job seekers. This study aims to analyze the influence 

between wages, economic growth, inflation and government spending on job 

opportunities in Java in 2010-2019. This study used panel data regression analysis. 

The results showed that wage variables had a negative and significant effect on job 

opportunities, economic growth had a positive and significant effect on job 

opportunities, inflation had a positive but insignificant effect on job opportunities, 

and government spending had a negative and significant effect on job opportunities 

in Java in 2010-2019. Therefore, in this study to increase employment opportunities 

every year, the government must strive to overcome inflation, maintain wages, 

maintain economic growth and increase government spending towards 

development. 

Keywords : employment opportunities, wages, economic growth,infkation, and 

government spending 
 

Abstrak 

Kesempatan Kerja merupakan suatu keadaan yang mencerminkan 

tersedianya lapangan kerja untuk para pencari pekerjaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh upah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengeluaran 

pemerintah terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa tahun 2010- 2019. Penelitian 

ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan variabel 

upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan segnifikan terhadap kesempatan kerja, inflasi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja, serta 

pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan 

kerja di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk 

meningkatkan kesempatan kerja setiap tahunnya pemerintah harus berupaya 

mengatasi inflasi, menjaga upah, menjaga pertumbuhan ekonomi serta 

meningkatkan pengeluaran pemerintah ke arah pembangunan. 

Kata Kunci : Kesempatan kerja; upah; pertumbuhan ekonomi; inflasi dan 

pengeluaran pemerintah 


