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 Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur bagi 

kemajuan dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa 

Tengah selama periode pengamatan cenderung fluktuatif dan lebih rendah dibandingkan 

dengan pertumbuhan ekonomi propinsi lain yang ada di pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh PMDN, PMA, tenaga kerja, dan ekspor terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah pada periode tahun 1985-2009.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series dari tahun 1985-

2009 dan menggunakan analisis regresi log linier dengan metode Ordinary Least Square 

(OLS). Pengujian secara parsial menggunakan uji t-statistik dan pengujian secara serempak 

menggunakan uji F-statistik. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik, dimana semua 

pengujian tersebut menggunakan alat bantu program Eviews 6.0. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa PMDN, tenaga kerja, dan ekspor berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan PMA 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil uji F pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 5 %) diperoleh nilai F-hitung 

sebesar 173,7557 dengan nilai probabilitas 0,000 berarti variabel PMDN, PMA, tenaga kerja, 

dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini 

antara lain : pemerintah daerah diharapkan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan 

dalam negeri serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi untuk meningkatkan PMDN, 

menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan prosedur yang sederhana dalam 

proses perijinan berinvestasi untuk menarik investasi asing. Selain itu pemerintah daerah juga 

diharapkan meningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja guna mempertinggi 

kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan kegiatan ekspor sehingga dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

 
 


