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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. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh 

karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai 

wujud peningkatan kesejahteraan lahir  dan batin secara adil dan merata. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya  yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah  dengan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi 

dalam wilayah tersebut. 

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama 

untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan 

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan 

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan 

dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir 

potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun 

perekonomian daerah (Arsyad, 2004: 298).  
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Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah 

pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam 

jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainya kemampuan suatu negara 

untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang 

meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami pertambahan 

dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2004: 9). 

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana 

prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di 

suatu daerah itu dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada 

suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan 

kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika 

pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, 

menandakan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan.   

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat 

dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan 

daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi pada enam propinsi yang ada 

di pulau Jawa, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Enam Propinsi di Pulau Jawa 

 Tahun 2005 -2009 (persen) 

Provinsi 2005 2006 2007 2008 2009 

1. DKI Jakarta 6,01 5,95 6,44 6,22 5,01 

2. Banten 5,88 5,57 6,04 5,77 4,69 

3. Jawa Barat 5,60 6,02 6,48 5,84 4,29 

4. Jawa Tengah 5,35 5,33 5,59 5,46 4,71 

5. DI Yogyakarta 4,73 3,70 4,31 5,02 4,39 

6. Jawa Timur 5,84 5,80 6,11 5,90 5,01 

7. Nasional 5,69 5,50 6,35 6,01 4,55 

Sumber: BPS, PDRB Jawa Tengah 2009, diolah. 
 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

pada enam propinsi yang ada di pulau Jawa selama kurun waktu 2005-2009 

cenderung menurun. Pada tahun 2008 hanya ada satu propinsi yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi di atas petumbuhan nasional (6,06 %) yaitu Provinsi DKI 

Jakarta yang sebesar 6,18 %, sedangkan lima propinsi lainya mengalami 

pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan nasional. Selama kurun waktu 

tahun 2005-2009 Propinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan rata-rata hanya 

sebesar 5,28 % di bawah pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata (5,62%). 

Pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir 

cenderung menurun dan relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi propinsi lain yang ada di pulau Jawa. Hal ini merupakan masalah yang 

menarik untuk dikaji mengingat Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang 

cukup melimpah dan masih memungkinkan untuk diolah dengan lebih optimal 

lagi, prasarana penunjang relatif sama dibanding propinsi lain, bahkan letak 

geografis propinsi Jawa Tengah berada di tengah yang dinilai memiliki arti 

strategis tersendiri.  
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Sumber : BPS, PDRB Jawa Tengah 2009, diolah 

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Enam Provinsi di Pulau Jawa 

Tahun 2005-2009 

 

Dalam lingkup daerah, salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di 

bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, 

biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun berdasarkan atas dasar harga 

konstan. Dengan demikian  pertumbuhan ekonomi daerah itu dapat dicerminkan 

dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah dari tahun ke tahun.  

Laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah disumbang oleh sembilan 

sektor yaitu: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, 

gas dan air minum; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan 
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komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; jasa-jasa. Peranan setiap 

sektor ekonomi dalam perekonomian dapat diketahui dari angka distribusi 

persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan, seperti yang dapat dilihat pada 

grafik berikut ini : 
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Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2010, diolah  

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2005-

2009 

 

Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa dari tahun 2005-2009 

terlihat adanya perubahan dalam petumbuhan sektor ekonomi di propinsi Jawa 

Tengah, hal ini terjadi karena pertumbuhan sektor ekonomi antar Kabupaten/Kota 

di Jawa Tengah tidak sama dan sangat beragam. Dengan keragaman tersebut 

menunjukan bahwa potensi ekonomi setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah itu 

berbeda-beda. Pada tahun 2009 sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang 

paling besar mencapai 7,85 %, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan sebesar 7,78 % kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi  
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sebesar 6,96 %. Sedangkan sektor industri pengolahan di tahun 2009 merupakan 

sektor dengan pertumbuhan terendah yaitu 1,84 %.     

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami perubahan yang 

fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada kurun waktu lima tahun terakhir ini 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cenderung menurun. Kondisi tersebut dapat 

dilihat pada grafik di berikut ini : 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun Penerbitan, diolah 

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Tahun 2005-2009  

 

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa dari tahun 2005-2009 

terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,53 % 

kemudian di tahun 2006 mengalami penurunan yaitu 5,33 %. Pada tahun 2007 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kenaikan mencapai 5,59 %, 

namun pada dua tahun berikutnya mengalami penurunan lagi dan hanya mencapai 

4,71 % di tahun 2009. 
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Menurut Todaro (2003 : 92), ada tiga faktor atau komponen utama dalam 

pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) 

akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang 

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia (2) 

pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah 

angkatan kerja, dan  (3) kemajuan teknologi. 

Stok modal atau investasi merupakan  salah satu faktor penting dalam  

menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya 

investasi-investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru 

sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan  kerja 

baru atau kesempatan kerja  yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya 

akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi-investasi baru maka 

akan terjadi penambahan  output dan pendapatan baru pada faktor produksi 

tersebut, sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi.  

Untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah, pemerintah 

daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling 

menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap 

masyarakat. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan 

akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam 

pembangunan daerah. Untuk melihat perkembangan realisasi investasi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di propinsi 

Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 1.2 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Jawa Tengah 

Tahun 2005-2009 

Tahun 

PMDN PMA 

Proyek 

(Unit) 

Investasi 

(Juta Rupiah) 

Proyek 

(Unit) 

Investasi 

(Ribu US $) 

2005 78 5.756.775,87 127 550.512,44 

2006 16 5.067.314,48 53 381.668,71 

2007 15 1.191.875,23 82 317.165,10 

2008 15 1.336.340,57 36 39.448,86 

2009 5 2.570.249,47 31 34.649,56 

Total 129 15.892.555,62 329 1.323.444,67 

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2010. 

 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa selama tahun 2005 - 2009 

investasi PMDN di propinsi Jawa Tengah telah terealisasi sebanyak 129 proyek 

dengan nilai sebesar Rp. 15.892.555,62 juta. Sedangkan investasi PMA terealisasi  

sebesar US $ 1.323.444,67 ribu dengan jumlah proyek 329 unit. Selama lima 

tahun terakhir investasi PMA di Jawa Tengah cenderung menurun, sedangkan 

PMDN cenderung fluktuatif dan mengalami kenaikan di tahun 2009 yaitu 

mencapai Rp. 2570249,47 juta . Proporsi investasi PMDN maupun PMA serta 

menurunya pertumbuhan investasi di Jawa Tengah tidak  berarti pembangunan 

ekonomi berjalan lambat dan begitu pula sebaliknya, karena yang penting bukan 

besarnya investasi  dalam nilai uang atau jumlah proyek, tetapi bagaimana 

efisiensi atau produktivitas dari investasi tersebut.  

Modal pembangunan yang penting selain investasi adalah sumber daya 

manusia. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan diikuti dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi serta memiliki skill yang bagus akan mampu mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi, karena dari jumlah penduduk usia produktif yang 
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besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan 

pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Untuk 

mengetahui perkembangan angkatan kerja di Jawa Tengah dengan lebih jelas, 

maka dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2010, diolah  

Gambar 1.4 Perkembangan Angkatan Kerja Jawa Tengah Tahun 2005-2009 

(orang) 

 

Berdasarkan gambar 1.4 di atas dapat diketahui bahwa selama kurun 

waktu tahun 2005 - 2009 dari keseluruhan jumlah angkatan kerja yang ada di 

Jawa Tengah,  yang sudah bekerja mencapai lebih dari 90 %. Pada tahun 2008 

jumlah angkatan kerja yang bekerja di Jawa Tengah mencapai 15.463.658 orang 

dari total angkatan kerja sebanyak 16.690.966 orang. Pada tahun 2009 jumlah 

angkatan kerja mengalami peningkatan yaitu mencapai 17.087.649 orang, dimana 

yang sudah bekerja mencapai15.835.382 orang dan yang masih dalam proses 

mencari pekerjaan mencapai 1.252.267 orang atau 92,7% terkategori bekerja dan 

7,3 % terkategori mencari kerja. 

  Bekerja 

               Mencari Kerja 
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Dalam perekonomian terbuka seperti yang dianut oleh bangsa Indonesia 

peranan sektor luar negeri sangatlah penting untuk meningkatkan kapasitas 

produksi di dalam negeri. Perkembangan perdagangan dunia ini tidak lepas dari 

kegiatan ekspor suatu negara, dimana dengan adanya ekspor dapat memperluas 

pasar dan memungkinkan negara yang mengekspor memperoleh keuntungan serta 

pendapatan nasional akan naik sehingga pada giliranya dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Peranan ekspor dalam kegiatan ekonomi sangat penting, karena ekspor 

merupakan komponen utama dalam mempercepat proses pembangunan daerah. 

Sejalan dengan diterapkanya otonomi daerah maka upaya peningkatan kegiatan 

ekspor untuk produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi sangatlah penting 

untuk meningkatkan output total daerah. Dengan adanya peningkatan nilai ekspor 

diharapkan dapat menjadi motor penggerak proses pemulihan ekonomi dan bisa 

merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.  

Jika dilihat secara keseluruhan selama kurun waktu tahun 2005-2009 total 

ekspor Jawa Tengah lebih banyak disumbang oleh ekspor Non-Migas dengan nilai 

total sebesar US $ 14.465,5 juta. Sedangkan tota nilai ekspor Migas hanya sebesar 

US $ 1.119,88 juta. Untuk mengetahui perkembangan ekspor di Jawa Tengah 

dengan lebih jelas, maka dapat dilihat pada grafik berikut ini :  
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Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2010, diolah  

Gambar 1.5 Perkembangan Ekspor Jawa Tengah (Juta US $) 

 

Berdasarkan gambar 1.5 di atas dapat diketahui bahwa Selama kurun 

waktu tahun 2005-2008 kinerja ekspor Non-Migas lebih baik dibandingkan 

dengan ekspor Migas. Dimana selama lima tahun terakir nilai ekspor Non-Migas 

di Jawa Tengah cenderungan meningkat. Pada tahun 2005 nilai ekspor Non-Migas 

propinsi Jawa Tengah mencapai US$ 2.398,15 juta, nilai ekspor tersebut terus 

mengalami kenaikan hingga mencapai 3.160,33 juta US$ pada tahun 2008, akan 

tetapi pada tahun 2009 terjadi penurunan nilai ekspor Non-Migas dan hanya 

mencapai US$ 2.885,29 juta. Sedangkan ekspor Migas di Jawa Tengah nilainya 

relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan ekspor Non-Migas. Pada tahun 

2008 nilai ekspor Migas sebesar kemudian pada tahun 2009 mengalami 

peningkatan dengan nilai ekspor sebesar US$ 181,16 juta.  

       Migas 

                  Non Migas 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis berusaha untuk 

mengetahui lebih jauh lagi mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, di ambil judul skripsi 

“Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman 

Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Jawa Tengah Periode Tahun 1985 - 2009”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus pembangunan ekonomi lebih 

diletakkan pada kemandirian suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan 

untuk mengetahui perkembangan ekonomi di daerah adalah PDRB. Oleh karena 

itu untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat diamati dari faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. 

Pertumbuhan ekonomi itu bersifat dinamis, artinya ada kalanya 

pertumbuhan ekonomi itu berkembang dengan cepat dan ada kalanya mengalami 

kemunduran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan 

ekonomi propinsi Jawa Tengah relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laju 

pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi lain yang ada di pulau Jawa.  
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian 

yang dikemukakan adalah sebagai berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada periode 

tahun 1985 - 2009?  

2. Seberapa besar pengaruh nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada periode tahun 1985 - 

2009?  

3. Seberapa besar pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah pada periode tahun 1985 - 2009? 

4. Seberapa besar pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah pada periode tahun 1985 - 2009? 

5. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal 

Asing (PMA), jumlah tenaga kerja, dan ekspor secara bersama-sama 

berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 

pada periode tahun 1985 - 2009? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada periode 

tahun 1985 - 2009. 

2. Menganalisis pengaruh nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada periode tahun 1985 - 

2009. 

3. Menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah pada periode tahun 1985 - 2009. 

4. Menganalisis pengaruh ekapor terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah pada periode tahun 1985 - 2009. 

5. Menganalisis pengaruh PMDN, PMA, jumlah tenaga kerja, dan ekspor 

secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 

pada periode tahun 1985 - 2009. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat 

akademis maupun praktis, yaitu: 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

b. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dalam bangku 

kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di 

lapangan. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu acuan untuk 

melakukan penelitian berikutnya.  

b. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi lembaga-lembaga 

terkait sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang 

berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.   

c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang 

berkepentingan dengan penelitian ini. 
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LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhan dapat 

diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional 

agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu 

negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan 

faktor - faktor  produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun – tahun 

sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan 

sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun 

waktu tertentu (Prasetyo, 2009: 237). 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kanaikan output perkapita dalam 

jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita 

dan jangka panjang.  Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu “proses”, bukan 

merupakan gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dilihat aspek dinamis dari 

suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang 

atau berubah dari waktu ke waktu.  

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita“. 

Dalam pengertian ini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output total dan 

jumlah penduduk, sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka 
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perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga 

adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu apabila 

selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan 

kecenderungan yang jelas untuk menaik (Boediono, 2009: 1-2). 

Berdasarkan dua pengertian pertumbuhan ekonomi di atas dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika suatu negara atau 

suatu daerah mampu menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya, akibat dari 

hasil penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam jangka panjang 

dan pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita. 

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik ada tiga faktor atau 

komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor 

tersebut adalah: 

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru 

yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber 

daya manusia. 

2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak 

jumlah angkatan kerja.  

3. Kemajuan teknologi (Todaro, 2003: 92).  

Model pertumbuhan Solow sebenarnya digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan 

kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan.  
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2.2 PDRB 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga 

konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh  unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh 

nilai barang  dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu 

daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan 

PDRB atas  harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga 

dasar (Widodo, 2006 : 78 ).  

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau 

semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode waktu 

tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu 

perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan, 

yaitu :   

1. Cara Produksi. 

Dengan cara ini pendapatan  nasional dihitung dengan menjumlahkan 

nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor 

lapangan usaha pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu 

tahun).  

 



19 

 

 
 

2. Cara Pengeluaran.  

Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran 

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal 

tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor 

dikurangi impor).  

3. Cara Pendapatan. 

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara 

menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.  

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat 

menunjukan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang didapat 

atau diperoleh adalah : 

1. PDRB atas dasar haraga berlaku/nominal 

a. Menunjukan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh 

suatu wilayah/ propinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukan 

kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar pula. 

b. Menunjukan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh 

penduduk suatu wilayah/propinsi. 

2. PDRB atas dasar haraga konstan 

a. Menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap 

sektor ekonomi dari tahun ke tahun. 

b. Mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan 

luar negeri, perdagangan antar pulau/ antar propinsi. 
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Setelah melihat pada uraian PDRB di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh masyarakat/ warga dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu 

tertentu (1 tahun). PDRB juga merupakan ukuran laju pertumbuhan suatu daerah. 

PDRB dalam hal ini juga dapat berarti jumlah nilai tambah yang timbul dari 

semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. 

2.3 Investasi 

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai 

pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan - 

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah 

barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk 

memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Investasi seringkali mengarah 

pada perubahan dalam keseseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, 

selain itu investasi mengarah kepada akumulasi  modal yang bisa meningkatkan 

output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang (Samuelson, 2003: 137). 

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan 

penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam 

perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun inestasi asing. 

Penigkatan investasi akan mendorong peningkatan volume produksi yang 

selanjutnya akan meningkatkan kesempatan kerja yang produktif sehingga akan 
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meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan 

ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh  swasta, pemerintah atau kerjasama 

antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk 

jangka panjang dapat menaikan standar hidup masyarkatnya (Mankiw, 2003: 62). 

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakan roda 

perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong 

volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas 

kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan 

perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Penggairahan iklim nvestasi di Indonesia dijamin  keberadaannya sejak 

dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 

Asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN). Kedua undang-undang ini kemudian dilengkapi dan 

disempurnakan, dimana UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA disempurnakan 

dengan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN 

disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1970. 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

2.3.1 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 

tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan 

terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut : 

a. Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah : bagian dari 

kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, 

baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di 

Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu 

usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan 

pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing. 

b. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 

pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang 

didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian 

dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam Undang-

Undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah 

penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik 

secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut 

atau berdasarkan ketentuanketentuan Undang-Undang ini. 

 

 

 

 



23 

 

 
 

2.3.2 Penanaman Modal Asing (PMA) 

Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang 

dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal 

asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-

ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan 

di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung 

resiko dari penanaman modal tersebut.  

Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain : 

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan 

devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan 

untuk pembiayaan perusahaan  di Indonesia. 

2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing 

dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah 

Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan 

Indonesia. 

3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini 

diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai 

perusahaan di Indonesia. 
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2.4 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15 - 64 tahun) 

atau  jumlah  seluruh  penduduk dalam  suatu  negara  yang  dapat  memproduksi  

barang  dan  jasa  jika  ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka 

mau berpartisipasi dalam aktivitas  tersebut (Mulyadi, 2003: 57).   

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tenaga Kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja 

yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur 

maksimum, Jadi setiap setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun 

keatas, tergolong sebagai tenaga kerja.  

Tenaga kerja  (man power) terdiri atas dua kelompok yaitu angkatan 

kerja (labour force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan  kerja  (labor  force) 

adalah  tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau 

mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari 

pekerjan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja (unlabour force) adalah tenaga kerja 

atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan 

dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatanya 

bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya ibu-ibu 

yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan 

imbalan langsung atas jasa kerjanya (Dumairy, 1996 : 74-75). 
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Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari 

lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang 

tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu 

negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan 

di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat  

partisipasi  angkatan  kerja  (labour  force  participation  rate) adalah 

menggambarkan  jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai 

persentase  penduduk  dalam  kelompok  umur  tersebut,  yaitu membandingkan 

jumlah angkatan  kerja  dengan  jumlah tenaga  kerja.    

2.5 Ekspor 

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam 

negeri ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang 

berlaku (Hutabarat, 1989: 306).  

Sedangkan menurut Apridar (2009: 81), ekspor adalah proses transportasi 

barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya 

dalam proses perdagangan. 

Berdasarkan dari pengertian ekspor tersebut, maka kita dapat memahami 

bahwa kegiatan ekspor yang dilakukan oleh setiap negara bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan suatu negara, hal ini disebabkan karena kegiatan ekspor 

merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat karena ekspor dapat 

mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor 

bertambah, pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan 

merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara.  



26 

 

 
 

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada 

umumnya, setiap negara perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan 

internasional yang berorientasi ke luar. Dalam semua kasus, kemandirian yang 

didasarkan pada isolasi, baik yang penuh maupun yang hanya sebagian, tetap saja 

secara ekonomi akan lebih rendah nilainya daripada partisispasi ke dalam 

perdagangan dunia yang benar-benar bebas tanpa batasan atau hambatan apapun 

(Todaro, 2004 : 29). 

2.6 Konsep Dasar elastisitas 

Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami 

beragam permasalahan di bidang ekonomi. Ada dua macam elastisitas dalam 

ekonomi produksi yaitu elastisitas faktor (elastisitas produksi parsial) dan 

koefisien fungsi (elastisitas produksi total). Elastiistas faktor  

(factor elasticity) berkenaan dengan perubahan yang hanya satu berubah-ubah dan 

faktor yang lain dianggap konstan, sedangkan koefisien fungsi (total elasticity of 

production) berkenaan dengan kasus semua faktornya dapat berubah-ubah dalam 

proporsi yang tetap (Gunawan, 1994: 16). 

Elastisitas produksi parsial untuk fungsi produksi dengan input variabel 

tunggal didefinisikan sebagai: 

 E =
% perubahan output

% perubahan input
 . 

Elastisitas produksi (E) merupakan ukuran persentase perubahan output sebagai 

tanggapan atas perubahan infinitesimal (dalam persentase) dalam satu faktor 

tertentu dan faktor-faktor yang lainya tetap. Jika E > 1, suatu perubahan tingkat 

input akan menghasilkan perubahan output yang lebih besar. 
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Konsep elastisitas sering digunakan sebagai dasar analisis ekonomi, 

seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun 

distribusi kemakmuran. Dalam bidang perekonomian daerah, konsep elastisitas 

dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah daerah, misalnya untuk mengetahui dampak kenaikan pajak atau 

susidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan masyarakat, kesejahteraan 

penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan indikator ekonomi 

lainnya dengan menggunakan pendekatan elastisitas. Selain itu, konsep elastisitas 

dapat digunakan untuk menganalisis dampak kenaikan pendapatan daerah 

terhadap pengeluaran daerah atau jenis pengeluaran daerah tertentu. Dengan 

kegunaannya tersebut, alat analisis ini dapat membantu pengambil kebijakan 

dalam memutuskan prioritas dan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat 

terbesar bagi kemajuan daerah. 
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2.7   Hubungan Antara Variabel Dependen Dengan Variabel Independen 

2.7.1       Hubungan Antara Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi   

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan 

investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

ekonomi. Arti pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarkat 

tidak menggunakan semua pendapatanya untuk dikonsumsi, melainkan ada 

sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. 

Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor 

bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam 

peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan 

produksi  atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meberikan kesempatan 

kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara 

pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara 

(Prasetyo, 2009: 99). 

Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, 

karena akumulsi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan 

ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. 

Dimana investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal 

untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan 

produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.  
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Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun 

Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan 

jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN 

maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan 

rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal 

ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan 

pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi 

PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah.  

2.7.2 Hubungan Antara Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Todaro (2003), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

angkatan kerja (yang terjadi setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional 

dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja 

produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti 

meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Meskipun demikian, hal tersebut masih 

dipertanyakan, apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar 

akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonominya.  
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Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari 

pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah 

tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga 

kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi 

modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan 

manajerial dan administrasi.  

Pertambahan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan  kenaikan 

jumlah angkatan kerja  (labor force) juga dianggap sebagai faktor yang positif 

dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan 

kerja, berarti semakin produktif tenaga kerja. Karena dengan semakin besar 

angkatan kerja, akan meningkatkan tingkat partisipasi tenaga kerja (TPAK). 

2.7.3 Hubungan Antara Ekspor dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Ekspor maupun impor merupakan faktor penting dalam merangsang 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor impor akan memperbesar kapasitas 

konsumsi suatu negara meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke 

sumber-sumber  daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial 

untuk berbagai produk ekspor yang mana tanpa produk-produk tersebut maka 

negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan 

kehidupan perekonomian nasionalnya. Ekspor juga dapat membantu semua 

negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi 

serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keuntungan komparatif, 

baik itu berupa ketersediaan faktor-faktor produksi tertentu dalam jumlah yang 

melimpah atau keunggulan efisiensi alias produktivitas tenaga kerja. Ekspor juga 
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dapat membantu semua negara dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi 

yang mereka miliki (Todaro, 2004: 28). 

Ekspor mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, 

artinya ketika ekspor mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi juga 

mengalami kenaikan dan sebaliknya apabila ekspor mengalami penurunan maka 

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti lain baik dalam bentuk penelitian biasa, skripsi, tesis dan jurnal. 

Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi, 

adapun penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Kustianto dan Istikomah 

(1999), dengan Judul “Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Penelitian ini 

menggunakan metode ECM (Error Correction Model). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bantuan luar negeri (AID) dan tabungan domestik 

(S) memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

serta nilai koefisien hasil estimasi menunjukan tanda positif, yang berarti 

bantuan luar negeri dan tabungan domestik memiliki berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Penanaman Modal Asing 

(FDI) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan nilai koefisien hasil estimasi menunjukan tanda negatif, 

yang berarti mengindikasikan hubungan negatif antara FDI dengan 
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pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti 

kembali pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam 

skripsi ini penulis akan menambahkan variabel independenya yaitu; 

PMDN, tenaga kerja dan ekspor yang akan diteliti pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Sitanggang (2001), dengan Judul 

“Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia”. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan 

metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil Regresi menunjukkan 

bahwa hutang luar negeri, PMA, dan tabungan domestik secara bersama-

sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengujian 

secara parsial menunjukan hasil bahwa variabel hutang luar negeri dan 

penanaman modal asing, masing-masing menunjukan tanda positif yang 

berarti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara 

variabel independen hutang luar  menunjukan tanda negatif, berarti 

hutang luar negeri memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kembali pengaruh 

PMA terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam skripsi ini penulis 

akan menambahkan variabel independenya yaitu; PMDN, tenaga kerja 

dan ekspor yang akan diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Amin Pujiati (2008), dengan judul 

“Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era 

Desentralisasi Fiskal”. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 

model GLS (Generalized Least Squre). Hasil estimasi regresi 

menunjukan bahwa F-hit (14,234) lebih besar dari F-tabel dengan α = 

0,05 berarti secara bersama-sama variabel PAD, DAU, DBH, dan Tenaga 

Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Karesidenan 

Semarang. Sementara pengujian secara parsial menunjukan hasil bahwa 

PAD, DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

signifikan pada derajat kepercayaan 1 %, sedangkan DAU berpengaruh 

negatif terhadap petumbuhan ekonomi di Karesidenan Semarang. 

Adapun relevansinya dengan skripsi ini adalah didalam penelitian 

tersebut variabel independenya juga membahas mengenai pengaruh 

tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini hampir sama 

dengan variabel independen dalam skripsi ini, namun dalam penelitian 

ini penulis juga menambahkan variabel independe yang lain yaitu 

PMDN, PMA dan ekspor yang akan diteliti pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Rustiono (2008), dengan judul 

“Analisis Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan 

model regresi log linier dengan metode kuadrat terkecil (OLS). Hasil 

analisis data menunjukkan  bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel 
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(4,499 > 2,81) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak berarti secara 

bersama-sama variabel PMDN, PMA, tenaga kerja, dan pengeluaran 

pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. Adapun relevansinya 

dengan skripsi ini adalah didalam penelitian tersebut variabel 

independenya juga membahas mengenai pengaruh PMDN, PMA, dan 

tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini hampir sama 

dengan variabel independen dalam skripsi ini, namun dalam penelitian 

ini penulis akan menambahkan ekspor sebagai variabel independen yang 

akan diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi 

Jawa Tengah. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Oki Mardiana Aji (2005), dengan judul 

“Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia Periode  Tahun 1984-2003”. Hasil regresi menunjukkan bahwa 

nilai  R
2
 = 0,9904. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi benar-benar dijelaskan oleh investasi, total ekspor, tenaga kerja 

dan hutang luar negeri sebesar 99,04%. Selebihnya dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar penelitian ini.  Nilai F-hitung (388,730) 

lebih besar daripada F-tabel (3,01), hal ini menunjukan bahwa total 

ekspor, investasi, tenaga kerja, dan hutang luar negeri secara bersama-

sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengujian 

secara parsial terhadap variabel independen menunjukan hasil bahwa 

variabel investasi, ekspor, dan tenaga kerja, masing-masing berpengaruh 
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positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara variabel independen 

hutang luar negeri berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun relevansinya dengan skripsi ini 

adalah didalam penelitian tersebut ada dua variabel independen yang 

sama dengan variabel independen dalam skripsi ini yaitu variabel ekspor 

dan tenaga kerja. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kembali 

pengaruh variabel ekspor dan tenaga kerja dengan menambahkan 

variabel PMDN dan PMA yang akan diteliti pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dengan mengambil studi kasus di propinsi Jawa 

Tengah. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Bambang 

Kustianto 

dan 

Istikomah 

(1999) 

Peranan 

Peranan Modal 

Asing (PMA) 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y), 

Bantuan Luar 

Negeri (X1), 

PMA (X2),  dan 

Tabungan 

Domestik (X3). 

Hasil Regresi menunjukan 

bahwa nilai F-hitung(21,24) 

> F-tabel (2,91), hal ini 

menunjukan bahwa AID, 

FDI, dan S secara bersama-

sama berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan hasil pengujian 

secara parsial adalah hutang 

luar negeri dan tabungan 

domestik berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan variabel 

PMA  memiliki hubungan 

negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

2 Daniel 

Sitanggang 

(2001) 

Analisis 

Peranan Modal 

Asing 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y), 

Hutang Luar 

Negeri (X1), 

PMA (X2), dan 

Tabungan 

Domestik (X3). 

Hasil Regresi menunjukan 

bahwa nilai F-hitung 

(14,308) > F-tabel (3,29), hal 

ini menunjukan bahwa 

hutang luar negeri, PMA, dan 

tabungan domestik secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan hasil 

pengujian secara parsial 

adalah hutang luar negeri dan 

penanaman modal asing, 

berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan variabel hutang 

luar  memiliki hubungan 

negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

3 Amin 

Pujiati 

(2008) 

Analisis 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Karesidenan 

Semarang Era 

Desentralisasi 

Fiskal 

Pertumbuhan 

ekonomi (Y), 

PAD (X1), 

DAU (X2), 

DBH (X3), dan 

Tenaga Kerja 

(X4). 

Hasil estimasi regresi 

menunjukan bahwa F-hit 

(14,234) lebih besar dari F-

tabel dengan α = 0,05 berarti 

secara bersama-sama variabel 

PAD, DAU, DBH, dan 

Tenaga Kerja berpengaruh 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi Karesidenan 
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Semarang. Sedangkan 

pengujian secara parsial 

menunjukan hasil bahwa 

PAD, DBH berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi , sedangkan DAU 

berpengaruh negatif terhadap 

petumbuhan ekonomi di 

Karesidenan Semarang. 

4 Deddy 

Rustiono  

(2008) 

Analisis 

Pengaruh 

Investasi, 

Tenaga Kerja, 

dan Ekspor 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Jawa Tengah. 

Pertumbuhan 

Ekonomi Jawa 

Tengah (Y), 

PMDN (X1), 

PMA (X2), 

Tenaga Kerja 

(X3), dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

(X4). 

Hasil Regresi antara Variabel 

Dependen dengan Variabel 

Independen menunjukan nilai 

bahwa nilai F-hitung lebih 

besar dari F-tabel (4,499 > 

2,81) sehingga secara 

bersama-sama variabel 

PMDN, PMA, tenaga kerja, 

dan pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di 

Jawa Tengah. 

5 Mardiana 

Aji    

(2005) 

Analisis 

Faktor – 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia 

Periode Tahun 

1984-2003. 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia (Y), 

Investasi (X1), 

Tenaga Kerja 

(X2), Total 

Ekspor (X3) 

dan Hutang 

Luar Negeri 

(X4). 

Hasil Penelitian menunjukan 

bahwa R
2
 = 0,990 dan F-

hitung = 388,730 lebih besar 

daripada F-tabel (3,01), hal 

ini menunjukan bahwa 

variabel-variabel independen 

yakni total ekspor, investasi, 

tenaga kerja, dan hutang luar 

negeri secara bersama-sama 

mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, namun 

secara parsial menunjukan 

bahwa variabel investasi, 

ekspor, dan tenaga kerja, 

masing-masing berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, 

sementara hutang luar negeri 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

      Sumber : Data diolah, 2011 
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2.9 Kerangka Berpikir 

Kerangka Berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu pengaruh investasi PMDN, PMA, Tenaga Kerja, 

dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. 

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-

investasi baru sebagai stok modal. Investasi dapat dilakukan oleh  swasta, 

pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Tenaga kerja 

merupakan sumber daya potensial sebagai pengerak, penggagas dan pelaksana 

daripada pembangunan di suatu daerah, sehingga dapat memajukan daerah 

tersebut. Selain investasi dan tenaga kerja, ekspor juga merupakan faktor penting 

dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya ekspor 

maka akan memungkinkan suatu daerah meningkatkan output totalnya. Dengan 

demikian tingkat investasi baik PMDN atau PMA, tenaga kerja,dan ekspor 

diharapkan menjadi pendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut secara garis besar kita dapat menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam 

Penelitian ini hubungan antara pertumbuhan ekonomi  dengan variabel-variabel 

yang mempengaruhinya dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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2.10 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah 

kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara 

(Hasan, 2008:140). Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan 

antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi di dalam 

penelitian. Maka dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara nilai realisasi 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada periode tahun  1985-

2009. 

2. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara nilai realisasi 

Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada periode tahun  1985-2009. 

3. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah tenaga 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Tengah pada periode tahun  1985-2009. 

4. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara nilai ekspor 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah pada periode tahun  1985-2009. 

5. Diduga terdapat pengaruh secara nyata antara nilai realisasi PMDN, nilai 

realisasi PMA, jumlah tenaga kerja, dan nilai ekspor secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah pada periode tahun  1985-2009. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana di dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ilmiah 

terhadap keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data 

yang kemudian data ini diproses dan dimanipulasi menjadi informasi yang 

berharga bagi pengambilan keputusan (Kuncoro, 2007: 1). 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya adalah 

data runtut waktu (time series) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut 

waktu pada suatu variabel tertentu (Kuncoro, 2007: 24). Data dalam penelitian ini 

berbentuk data tahunan selama 25 tahun (1985 – 2009).  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2007: 25). Data penelitian ini diperoleh dari 

BPS (Badan Pusat Statistik) dan BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah) 

Propinsi Jawa Tengah. Dalam penelian ini data yang digunakan meliputi; data 
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Produk Domestik Regionl Bruto (PDRB), nilai realisasi PMDN, nilai realisasi 

PMA, data tenaga kerja, dan nilai ekspor Propinsi Jawa Tengah. 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2007: 2). Penelitian ini 

memiliki variabel penelitian sebagai berikut : 

3.3.1  Variabel Dependen (Y) 

Pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 

yang dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan dan dinyatakan dalam 

satuan juta Rupiah (Rp). 

3.3.2  Variabel Independen (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi (Arikunto, 2006 : 

119). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : 

a. PMDN (X1) 

PMDN adalah keseluruhan Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah 

disetujui dan telah terealisasi di Propinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian 

ini menggunakan data nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di 

Jawa Tengah yang  dinyatakan dalam satuan juta rupiah (Rp). 
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b. PMA (X2) 

PMA adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dalam 

bentuk investasi langsung yang sudah terealisasi di Propinsi Jawa Tengah 

yang dinyatakan dalam satuan ribu US $. 

c. Tenaga Kerja (X3) 

Tenaga kerja adalah jumlah penduduk usia kerja (berusia 10 tahun ke atas) 

yang bekerja, yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan 

barang/jasa secara kontinu paling sedikit satu jam dalam seminggu di 

Propinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan orang. 

d. Ekspor (X4) 

Ekspor adalah jumlah keseluruhan ekspor  barang dan jasa ke luar wilayah 

propinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data 

ekspor di Propinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan juta US $. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data  mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,  surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Selain data-

data laporan tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, 

informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pangkat kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS). Inti metode  

Ordinary Least Square (OLS) adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan 

jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis 

tersebut (Kuncoro, 2007: 79). 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan 

persamaan regresi dengan menggunakan metode regresi kuadrat terkecil atau 

Ordinary Least Square (OLS) dengan formulasi sebagai berikut : 

  Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  e 

Selanjutnya formulasi tersebut ditransformasikan dalam bentuk logaritma 

dengan persamaan sebagai berikut : 

lnY = β0 + β1lnX1 + β2lnX2 + β3lnX3 + β4lnX4 +  e 

Keterangan  : 

Y : Pertumbuhan Ekonomi yang diproxy dengan PDRB atas dasar harga konstan 

(juta rupiah) 

X1 : Tingkat  Investasi PMDN (juta rupiah) 

X2 : Tingkat  Investasi PMA (ribu US $) 

X3 : Tenaga Kerja (orang) 

X4 : Ekspor (juta US $) 
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ß0 = Konstanta   ß3 = Koefisen regresi X3 

ß1 = Koefisen regresi X1  ß4 = Koefisen regresi X4 

ß2 = Koefisen regresi X2 e = Variabel pengganggu (disturbance error) 

3.5.1 Pemilihan Model  

Pemilihan model yang digunakan dalam penelitian ini digunakan uji 

Mckinnon, White and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan 

apakah model yang akan digunakan berbentuk linier atau log linier.  

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier 

adalah sebagai berikut : 

Linier  :    Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  e 

Log Linier : lnY = β0 + β1lnX1 + β2lnX2 + β3lnX3 + β4lnX4 +  e 

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa : 

H0 = Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier) 

Ha = Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier) 

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut : 

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (fitted value) dan 

selanjutnya dinamakan F1.  

2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya (fitted value) dan 

selanjutnya dinamakan F2.  

3. Dapatkan nilai Z1 = ln F1-F2 dan Z2 = antilog F2-F1 
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4. Estimasi persamaan berikut ini : 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + Z1 + e 

Jika Z1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis 

nol sehingga model yang tepat adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak 

signifikan maka kita menerima hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah 

model linier. 

5. Estimasi persamaan berikut ini : 

lnY = β0 + β1lnX1 + β2lnX2 + β3lnX3 + β4lnX4 + Z2 + e 

Jika Z2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis 

alternatif sehingga model yang tepat adalah model linier dan sebaliknya jika tidak 

signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif sehingga model yang tepat 

adalah model log linier (Widarjono, 2009 : 75). 

3.5.2 Uji Statistik 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasinnya (Kuncoro, 2007: 81). 

a. Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2007:81). 
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Adapun langkah – langkah Uji t adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Hipotesis 

H0 : β1 = 0 : suatu varibel independen tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

Ha : β1 ≠ 0  : suatu varibel independen berpengaruh secara parsial terhadap  

variabel dependen. 

2. Menghitung nilai thitung 

t =
𝛽1

se(𝛽1)
 

3. Mencari nilai kritis dari ttabel dengan mengetahui nilai df (degree of 

freedom) yaitu  (n-k). 

4. Menentukan taraf nyata (signifikansi level), yaitu α = 0,05 

5. Keputusan menolak atau menerima H0 adalah sebagai berikut : 

Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b. Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2007:82). 
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Adapun langkah – langkah Uji F adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho: β1 = 0 :  semua varibel independen tidak berpengaruh secara bersama- 

sama terhadap variabel dependen. 

Ha : β1 ≠ 0 : semua varibel independen berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. 

2. Menghitung nilai Fhitung 

F =
ESS/𝑑𝑓

RSS/𝑑𝑓
=  

ESS/(k − 1)

RSS/(n − k)
  

3. Mencari nilai kritis dari Ftabel dengan mengetahui nilai df (degree of 

freedom) yaitu  (k-1, n-k) 

4. Menentukan taraf nyata (signifikansi level), yaitu α = 5 % = 0,05 

5. Keputusan menolak atau menerima H0 adalah sebagai berikut : 

Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tetrikat. Formula 

menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 

 
R² = (TSS-SSE)/TSS = SSR/TSS 
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Persamaan di atas menunjukan proporsi total jumlah kuadrat (TSS) yang 

diterangkan oleh variabel independen dalam model. Sisanya dijelaskan oleh 

varibel lain yang tidak dimasukan dalam model, formulasi model yang keliru, dan 

kesalahan eksperimental (Mendenhall et al. dalam Koncoro, 2007:84). 

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R
2 

yang 

kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk 

data silang tempat relatif rendah karena adannya variasi yang besar antara masing-

masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai 

nilai koefisien detrminasi yang tinggi (Koncoro, 2007:84). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat 

menghasilkan estimator linear tidak bias atau BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator) yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat 

terkecil biasa atau OLS (Ordinary Least Square). Dengan terpenuhinya asumsi 

tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama 

dengan kenyataan, dimana asumsi – asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi 

klasik (Hasan, 2008: 280). 
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Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan, yaitu sebagai berikut : 

a. Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

model regresi penelitian nilai residualnya berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan berbagai prosedur dan dalam 

Penelitian ini Uji normalitas dilakukan dengan uji Jarque-Bera melalui software 

Eviews 6.0. Dasar pengambilan keputusan dalam deteksi normalitas yaitu dengan 

membandingkan nilai Jarque-Bera dengan
 𝑋2

tabel yaitu apabila nilai Jarque-Bera < 

nilai  𝑋2
tabel dan apabila nilai probabilitasnya > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data yang digunakan berdistribusi normal (Panduan Praktikum Aplikom 

UNNES, 2009: 22-23).  

b. Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna 

(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 

2007: 98). Sedangkan menurut Hasan (2008: 292) multikolinearitas berarti antara 

variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi 

saling berhubungan yang sempurna.  

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam penelitian 

ini dilakukan dengan metode Klein yaitu dengan cara membandingkan koefisien 

determinasi auxiliary dengan koefisien determinasi (R
2
) model regreasi aslinya 

yaitu Y dengan variabel  independen. Keputusanya adalah jika R
2

x1x2x3…x4 > R
2
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maka model mengandung gejala multikolineraitas dan jika sebaliknya  maka  

tidak ada korelasi antar variabel independen (Widarjono, 2009: 109). 

c. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model 

yang diamati memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi 

lainnya (Hanke & Reitsch dalam Koncoro, 2007: 96). Artinya, setiap observasi 

mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang 

melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Gejala 

heteroskedastisitas lebih sering dijumpai dalam data silang tempat daripada runtut 

waktu, maupun juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-

rata (Ananta dalam Kuncoro, 2007: 96).  

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini dilakukan dengan Uji White heteroskedasticity cross term melalui alat bantu 

software Eviews 6.0. Pengambilan keputusan terdapat heteroskedastisitas atau 

tidak dalam hasil estimasi model maka harus ditentukan dahulu derajat kebebasan 

(degree of freedom) dimana df sama dengan jumlah variabel independen dalam 

model tidak termasuk konstanta. Jika nilai χ2
hitung (nilai R

2
 dikalikan jumlah data) 

< χ2
tabel dan nilai probabilitasnya > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

masalah heteroskedastisitas (Panduan Praktikum Aplikom UNNES, 2009: 26). 
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d. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antar kesalahan penggangu (residual) pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya (Ghozali, 2009: 79).  

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini dilakukan 

dengan metode Bruesch-Godfrey melalui uji LM (Lagrange Multiplier). Untuk 

memilih pnjangnya lag residual yang tepat dengan menggunakan kriteria yang 

dikemukakan oleh Akaike Schwarz. Berdasarkan kriteria ini, panjangnya 

kelambanan yang dipilih adalah ketika nilai kriteria Akaike Schwarz yang paling 

kecil (Widarjono, 2009: 149).  

Keputusan ada tidaknya autokorelasi ditentukan dengan kriteria penilaian 

sebagai berikut : 

 Jika nilai χ
 2

-hitung > χ
 2

-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model 

empiris yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbebas dari 

masalah autokorelasi. 

 Jika χ
2
-hitung < χ

2
-tabel , maka dapat disimpulkan bahwa model 

empiris yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah 

autokorelasi. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Kondisi Geografis Propinsi Jawa Tengah 

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang paling luas di 

Pulau Jawa. Dilihat dari letak geografis, letak propinsi Jawa Tengah berada pada 

5° 40´ - 8° 30´ Lintang Selatan (LS) dan antara 108° 30´ - 111° 30´ Bujur Timur 

(BT) termasuk Kepulauan Karimunjawa. Propinsi Jawa Tengah memiliki luas 

total mencapai 32.548 km² atau sekitar 25,04 % dari luas total Pulau Jawa dan 

sekitar 1,7 % dari luas wilayah Indonesia. Batas wilayah Jawa Tengah adalah 

sebagai berikut:  

Utara : Laut Jawa  

Timur : Propinsi Jawa Timur  

Selatan : Propinsi DIY dan Samudera Indonesia  

Barat : Propinsi Jawa Barat  

Sampai dengan tahun 2009 Propinsi Jawa Tengah secara administratif 

terbagi dalam 35 Kabupaten/Kota, dimana terdapat 29 Kabupaten dan 6 Kota, 

yang terdiri dari 545 kecamatan dan 8.490 desa atau kelurahan. Kabupaten 

Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 

213.851 hektar (6,57% dari luas Jawa Tengah), sedang kota terluas adalah Kota 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
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Semarang dengan luas 37.367 hektar (1,15% dari 42.512 hektar (1,31%) dari luas 

Jawa Tengah) sedang kota tersempit adalah kota Magelang dengan luas 1.812 

hektar (0,06% dari luas Jawa Tengah). 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009, 

jumlah penduduk di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah sebesar 32,86 

juta jiwa atau sekitar 14 % dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian 

menempatkan menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia 

dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.  

Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah 

Jawa Tengah. Umumnya penduduk banyak menumpuk di daerah kota 

dibandingkan kabupaten. Secara rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah 

tercatat 1.010 jiwa setiap kilometer persegi dan rata-rata anggota rumah tangga 

menurut Kabupaten dan Kota sebesar 3,88 jiwa. Wilayah terpadat adalah Kota 

Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 12 ribu setiap kilometer persegi.  

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari rasio 

jenis kelamin, yaitu perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk 

perempuan. Berdasarkan hasil Susenas oleh BPS Propinsi Jawa Tengah, Jumlah 

penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, yaitu 

masing-masing sebesar 16.741.373 jiwa (50,94%) penduduk perempuan dan 

16.123.190 jiwa (49,06%) penduduk laki-laki sehingga rasio jenis kelamin 

penduduk Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 96,31%. 
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4.1.2 Perkembangan PDRB Jawa Tengah 

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian  

disuatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi itu merupakan gambaran tingkat 

perkembangan ekonomi yang terjadi. Jika terjadi pertumbuhan yang positif, hal 

ini menunjukan adanya peningkatan perekonomian dibandingkan dengan tahun 

yang lalu. Sebaliknya Jika terjadi pertumbuhan yang negatif, hal ini menunjukan 

adanya penurunan perekonomian dibandingkan dengan tahun yang lalu. 

Perhitungan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dari tahun ke tahun itu 

dilakukan dengan perhitungan angka Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) 

atas dasar konstan. 

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami perubahan yang 

fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda 

negara Indonesia pada pertengahan tahun 1997 membawa dampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dimana pada tahun 1998 pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah mengalami penurunan yang sangat tajam daripada 

tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai minus 12,37 %. Kemudian pada tahun-

tahun berikutnya perekonomian Jawa Tengah mulai membaik lagi. Kondisi 

tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini : 
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Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun Penerbitan, diolah  

Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Tahun 1985-2009 

 

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa Pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Selama tahun 

pengamatan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah rata-rata mencapai 6,07 

persen dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi pada tahun 1992 sebesar 

7,44 persen dan yang paling rendah pada tahun 1998 sebesar minus 11,74 persen. 

Kondisi ini disebabkan oleh penurunan sumbangan sektor industri, perdagangan, 

hotel, dan restoran sebagai dampak dari adanya krisis ekonomi yang terjadi di 

Indonesia pada pertengahan tahun 1997.   

 

 

 

 Sebelum Krisis 97

 Sesudah Krisis 97 
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Perkembangan Nilai Realisasi PMDN di Jawa Tengah 

4.1.2 Perkembangan Investasi di Jawa Tengah 

Perkembangan perekonomian daerah Jawa Tengah, tidak lepas dari 

peranan investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah. Dimana dalam upaya 

pembangunan daerah propinsi Jawa Tengah diperlukan investasi yang terus 

meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan daerah sendiri 

dan kemampuan nasional. Untuk itu diperlukan pengerahan dana, tabungan 

masyarakat, tabungan pemerintah dan dana dari luar.   

Nilai realisasi investasi di Jawa Tengah merupakan besarnya realisasi 

investasi dari proyek yang telah disetujui oleh pemerintah propinsi Jawa Tengah 

pada tahun-tahun sebelumnya. Untuik melihat nilai realisasi investasi penanaman 

modal di Jawa Tengah selama periode tahun 1985-2009  dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPMD Jateng Berbagai Tahun Penerbitan, diolah  

Gambar 4.2 Perkembangan Nilai Realisasi PMDN Jawa Tengah, Periode Tahun  

1985-2009 (Juta Rupiah) 



58 

 

 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa niali realisasi penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) selama periode tahun 1985-2005 selalu berfluktuatif, dimana pada 

tahun 1985 hingga tahun 1993 nilai realisasi PMDN di Jawa Tengah cenderung 

mengalami kenaikan hingga mencapai kisaran 2.984.208 juta rupiah pada tahun 

1993, akan tetapi sebagai akibat dari krisis moneter yang tengah melanda 

Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan terjadinya penurunan 

yang sangat tajam terhadap realisasi PMDN di Jawa Tengah pada tahun 1999 

yaitu sebesar 1.038.689 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya 

PMDN mulai meningkat lagi dan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2005 

yaitu mencapai kisaran 5.756.775,87 juta rupiah. Sementara itu, terjadi pula 

penurunan PMDN pada dua tahun berikutnya, baru pada tahun 2009 meningkat 

lagi mencapai 2.570.249,47 juta rupiah.  

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah 

selama periode tahun 1985-2009 nilainya juga berfluktuatif sama halnya dengan 

nilai investasi PMDN, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini : 
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Sumber : BPMD Jateng Berbagai Tahun Penerbitan, diolah  

Gambar 4.3 Perkembangan Nilai Realisasi PMA Jawa Tengah, Periode Tahun 

1985-2009 (Ribu US $) 

 

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 1996 terjadi 

peningkatan yang cukup besar terhadap nilai PMA di Jateng mencapai 

1.369.728,61 ribu US $. Sebagai akibat dari krisis moneter yang tengah melanda 

Indonesia pada saat itu pada pertengahan tahun 1997 membawa dampak terhaap 

PMA di Jawa Tengah yang terus mengalami penurunan yaitu sebesar 60680,29 

ribu US $ di tahun 2003, kemudian pada tahun-tahun berikutnya mulai meingkat 

lagi. Perkembangan investasi PMA selama lima tahun terakhir juga cenderung 

mengalami penurunan, dimana pada tahun 2005 nilai investasi PMA mencapai 

550512,44 ribu US $ dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2009 yaitu 

sebesar 34649,56 ribu US $, hal ini disebabkan adanya situasi politik yang tidak 

kondusif  dan menyebabkan investor asing kurang berminat untuk menanamkan 

modalnya  di Jawa Tengah. 
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4.1.3 Perkembangan Tenaga Kerja di Jawa Tengah 

Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah 

penduduk akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah 

angkatan kerja di suatu daerah merupakan faktor yang positif dalam merangsang 

pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin banyak jumlah angkatan kerja 

yang bekerja maka tenaga kerja tersebut semakin produktif yang pada akhirnya 

bisa meningkatkan output daerah.  

Berdasarkan hasil susenas, jumlah penduduk di propinsi Jawa Tengah 

yang termasuk dalam angkatan kerja selama periode tahun 1985-2009 cenderung 

mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini : 
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Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun Penerbitan, diolah  

Gambar 4.4 Perkembangan Angkatan Kerja di Jawa Tengah, Periode Tahun 

1985-2009 

 

Berdasarkan gambar 4.4 terlihat bahwa angkatan kerja di Jawa Tengah 

yang termasuk dalam katagori bekerja pada tahun 1985 sebanyak 11.351.663 

orang, meningkat terus hingga mencapai 14.633.599 orang pada tahun 1993. 

Selama lima tahun terakir ini jumlah angkatan kerja malah cenderung 

berfluktuatif, dimana pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 

15.655.303 orang turun menjadi  15.210.931 orang di tahun 2006. Kemudian 

tahun 2007 jumlah angkatan kerja yang bekerja naik lagi menjadi 16.304.058 

orang, namun turun lagi menjadi 15.463.658 orang di tahun 2008. Pada tahun 

2009 jumlah angkatan kerja yang bekerja naik sebesar 2,35 persen yang mencapai 

15.835.382 orang sedangkan sisanya yaitu sebesar 1.252.267 orang adalah mereka 

yang belum atau sedang mencari pekerjaan. 
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4.1.3 Perkembangan Ekspor di Jawa Tengah 

Ekspor merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Dengan adanya peningkatan ekspor akan meningkatkan 

output dan akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian 

daerah.  

Perkembangan ekspor di Jawa Tengah hingga tahun 1997 menunjukan 

peningkatan yang cukup pesat, namun pada tahun 1999 nilai ekspor di Jawa 

Tengah mengalami penurunan hingga 13,19 % sebagai dampak dari krisis 

ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Untuk melihat 

perkembangan ekspor di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, Jateng Dalam Angka Berbagai Tahun Penerbitan, diolah  

Gambar 4.5 Perkembangan Nilai Ekspor Jawa Tengah, Periode Tahun 1985-

2009 (Juta US $) 
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Berdasarkan gambar 4.5 terlihat bahwa perkembangan ekspor di Jawa 

Tengah cenderung terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 1985 hingga 

tahun 1997, dimana nilai ekspor sempat mencapai angka  1.624,36 juta US $ pada 

tahun 1997, akan tetapi antara tahun 1998 hingga 1999 terjadi guncangan terhadap 

kinerja ekspor di Jawa Tengah, sebagai akibat dari krisis moneter yang tengah 

melanda Indonesia pada saat itu sehingga nilai ekspor sempat merosot dan hanya 

mencapai 1.398,82 juta US $ di tahun 1999, lalu kemudian bangkit pada tahun 

2000 sebesar 2.096,86 juta US $. Sementara itu, terjadi pula penurunan nilai 

ekspor Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 3.066,46 juta US $ yang disebabkan 

oleh dampak pengaruh dari krisis keuangan global yang tengah yang terjadi pada 

tahun 2008 sehingga berakibat pada merosotnya ekspor di Jawa Tengah. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Pemilihan Model  

Mengingat pentingnya spesifikasi model untuk menentukan bentuk suatu 

fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier ataukah nonlinier 

dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji 

tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji MacKinnon, White, 

Davidson (MWD test). Hasil estimasi dari uji MWD adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Hasil Uji MWD 

Variabel T-statistik T-tabel (α = 5%) Probabilitas 

Z1 -0.972217 1.725 0.3432 

Z2 -1.066281 1.725 0.2997 

Sumber : Data diolah dengan Eviews (lempiran) 
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1. Nilai t-statistik Z1 = -0,972217 dengan probabilitas = 0,3432. Nilai kritis t-

tabel untuk df = 20 dengan α = 5% adalah 1,725 maka dapat disimpulkan Z1 

tidak signifikan karena nilai t-hitung Z1 < ttabel (-0,972217 < 1,725) sehingga 

kita menerima Ho atau menolak Ha berarti model yang tepat adalah model 

Linear.  

2. Nilai t-statistik Z2 = -1,066281 dengan probabilitas = 0,2997. Nilai kritis t-

tabel untuk df = 20 dengan α = 5% adalah 1,725 maka dapat disimpulkan 

bahwa Z2 tidak signifikan karena nilai t-statistik Z1 < ttabel (-1,066281 < 

1,725) sehingga kita menerima Ho atau menolak Ha berarti model yang 

tepat adalah model Log Linear.  

Berdasarkan hasil uji MWD, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

model linier maupun log linier sama baiknya dalam menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, akan tetapi yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah model Log Linear (Double Log). 
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4.2.2 Hasil Regresi  

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis serta pembahasan terhadap 

faktor yang mempengaruhi petumbuhan ekonomi di Jawa Tengah  pada periode 

tahun 1985 – 2009. Berdasarkan uji MacKinnon, White, Davidson (MWD), baik 

model linier maupun log linier sama baiknya. Analisis model ini menggunakan 

model Log Linear dengan alat bantu program komputer Eviews 6.0. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Regresi 

Variabel Koefisien Standar Error T-Statistik Probabilitas 

C -2.939936 6.856326 -0.428792 0.6727 

PMDN 0.046947 0.019960 2.352086 0.0290 

PMA -0.006902 0.016672 -0.413972 0.6833 

Tenaga Kerja 1.123315 0.425889 2.637579 0.0158 

Ekspor 0.322771 0.045185 7.143338 0.0000 

                                             

                                                   R
2 

                 = 0.972029 

F-statistik     = 173.7557 

 

Sumber : Data diolah dengan Eviews (lampiran) 

Berdasarkan hasil regresi, maka model ekonometrika yang dihasilkan, 

yaitu sebagai berikut :  

lnY     = ß0 + ß1 lnX1 + ß2 lnX2 + ß3 lnX3 + ß4 lnX4+ e 

lnPDRB  = -2.939936 +  0.046947 lnPMDN  - 0.006902 lnPMA + 1.123315 lnTK 

+ 0.322771 lnEksp + e 
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4.3 Hasil Uji Statisitik 

4.3.1 Hasil Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) terhadap vaeiabel dependen. Uji ini dilakukan dengan 

cara membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-tabel (α; k-1,n-k).  

Jumlah observasi, n = 25 

Jumlah parameter, k = 5 

Nilai Ftabel, df = (k–1, n–k) = (5–1, 25–5) = (4,20) , α = 5% → 2, 87 

Hasil yang diperoleh yaitu nilai Fhitung = 173,7557 > Ftabel = 2,87 

keputusannya adalah Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif (Ha) 

diterima. Sehingga hasil uji-F menyatakan bahwa variabel Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), tenaga kerja, dan 

ekspor secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah. 

4.3.2 Hasil Uji t 

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial  digunakan uji t-statistik. Pengujian 

parsial dari setiap variabel independen menunjukan pengaruh dari keempat 

variabel independen, yakni PMDN, PMA, tenaga kerja, dan ekspor secara 

individual tehadap variabel dependen, yakni pertumbuhan ekonomi. Pengujian uji 

t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. 

Dimana nilai t-tabel diperoleh dari α ; df (n-k).  
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Nilai ttabel = (α = 0,05 : df = 20 ) = 1.725. 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Regresi Secara Parsial (Uji-t) 

Variabel t-statistik Probabilitas t-tabel Kesimpulan 

PMDN 2.352086 0.0290 1.725 Signifikan pada α = 5% 

PMA -0.413972 0.6833 1.725 Tidak Signifikan pada α = 5% 

Tenaga Kerja 2.637579 0.0158 1.725 Signifikan pada α = 5% 

Ekspor 7.143338 0.0000 1.725 Signifikan pada α = 5% 

Sumber : Data diolah dengan Eviews (lampiran) 

 

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung = 2.352086, sehingga 

diperoleh hasil t-hitung (2.352086) > t-tabel (1.725), maka keputusannya adalah 

Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif  (Ha) diterima. Hasil dari uji t 

tersebut menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan korelasi 

sudah sesuai dengan hipotesis serta signifikan secara statistik, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa PMDN berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah. 

b. Penanaman Modal Asing (PMA)  

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung = -0.413972, sehingga 

diperoleh hasil t-hitung (-0.413972) <  t-tabel (1.725), maka keputusannya adalah 

Hipotesis nol (Ho) diterima dan Hipotesis alternatif  (Ha) ditolak. Hasil dari uji t 

tersebut menyatakan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan korelasi 

tidak sesuai dengan hipotesis serta tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat 
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dinyatakan bahwa PMA tidak berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah. 

c. Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung = 2.637579, sehingga 

diperoleh hasil t- hitung (2.637579) > t-tabel (1.725), maka keputusannya adalah 

Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif  (Ha) diterima. Hasil dari uji t 

tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan korelasi sudah sesuai dengan hipotesis serta signifikan 

secara statistik, sehingga dapat dinyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh secara 

nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

d. Ekspor 

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung = 7.143338, sehingga 

diperoleh hasil t-hitung (7.143338) > t-tabel (1.725), maka keputusanya adalah 

Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif  (Ha) diterima. Hasil dari uji t 

tersebut menyatakan bahwa ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah dan korelasi sudah sesuai dengan hipotesis serta 

signifikan secara statistik, sehingga dapat dinyatakan bahwa ekspor berpengaruh 

secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

4.3.3 Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinasi ini menunjukkan tingkat/derajat keakuratan 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil 

regresi diperoleh nilai R
2

 

= 0.972029 yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi model dari PMDN, PMA, tenaga kerja 
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dan ekspor sebesar 97,2029 % dan sisanya sebesar 2,7971 % dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model tersebut.  

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi serta apakah data dalam 

penelitian ini sudah berdistribusi secara normal atau belum, karena apabila terjadi 

penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut maka uji t dan uji F yang 

dilakukan sebelumnya tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan 

kesimpulan yang diperoleh. 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

model regresi dalam penelitian nilai residualnya berdistribusi sercara normal atau 

tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam mendeteksi normalitas yaitu dengan 

membandingkan nilai Jarque-Bera dengan nilai 
 𝑋2

tabel dan keputusanya yaitu 

apabila nilai Jarque-Berra > nilai X
2
 tabel (dengan α = 5 % ) atau probabilitasnya 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak berdistribusi 

normal dan sebaliknya, jika nilai Jarque-Berra < nilai X
2
 tabel atau probabilitasnya 

> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal  
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-0.10 -0.05 -0.00 0.05 0.10

Series: Residuals

Sample 1985 2009

Observations 25

Mean       2.59e-15

Median   0.003331

Maximum  0.113440

Minimum -0.098785

Std. Dev.   0.058258

Skewness   0.299992

Kurtosis   2.276823

Jarque-Bera  0.919755

Probability  0.631361

Tabel 4.4 Uji Normalitas dengan uji Jarque-Berra  

  

 

 

 

Sumber : Data diolah dengan Eviews (lampiran) 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Berra sebesar 

0.919755 sedangkan nilai 𝑋2
tabel dengan df = 4 dan α = 0.05 adalah sebesar 9.488, 

jadi nilai Jarque-Berra <  nilai X
2
 tabel (0.919755 < 9.488) dan nilai 

probabilitasnya yaitu 0.631361 > 0.05, maka dapat disimpulan bahwa data yang 

digunakan sudah berdistribusi secara normal. 

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang sempurna dan pasti 

diantara atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Uji 

multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

Klien yaitu membandingkan antara R
2 

majemuk dengan R
2
 parsial. Jika R

2
 

majemuk > R
2
 parsial, maka dapat disimpulakan bahwa model empirik tidak 

terkena multikolinieritas dan sebaliknya, jika R
2
 majemuk <  R

2
 parsial maka 

model empirik terkena gangguan multikolinieritas. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Klien 

Variabel R
2
 majemuk R

2
 parsial Keterangan 

PMDN dengan PMA, 

tenaga kerja dan ekspor 

 

0.972029 

 

0,370619 
R

2
 majemuk > R

2  
parsial 

(Tidak ada Multikolinieritas) 

PMA dengan PMDN, 

tenaga kerja dan ekspor 

 

0.972029 

 

0,614290 
R

2
 majemuk > R

2  
paesial 

(Tidak ada Multikolinieritas) 

Tenaga kerja dengan 

PMDN,PMA, dan ekspor 

 

0.972029 

 

0,870465 
R

2
 majemuk > R

2  
paesial 

(Tidak ada Multikolinieritas) 

Ekspor dengan PMDN 

PMA, dan tenaga kerja 

 

0.972029 

 

0,839291 
R

2
 majemuk > R

2  
paesial 

(Tidak ada Multikolinieritas) 

Sumber : Data diolah dengan Eviews (lampiran) 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai R
2
 majemuk > R

2
 

parsial, yakni (0.972029 >  0.370619, 0.614290, 0.870465, 0.839291). 

Berdasarkan metode Klien dapat disimpulkan bahwa model empiris yang 

digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas. 

 

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi klasik yang menjadi bagian dalam prosedur uji disini 

adalah uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan salah satu asumsi 

OLS jika varian residualnya tidak sama. 

Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan Uji White dalam program Eviews yaitu dengan White 

heteroskedasticity cross term. Keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas 

ditentukan dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 
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 Jika nilai χ
2
 hitung > χ

2
-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model 

empiris tidak terbebas dari masalah heteroskedastisitas.  

 Jika nilai χ
2
-hitung < χ

2
-tabel , maka dapat disimpulkan bahwa model 

empiris bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.829834     Prob. F(13,11) 0.6301 

Obs*R-squared 12.37828     Prob. Chi-Square(13) 0.4969 

Scaled explained SS 5.057561     Prob. Chi-Square(13) 0.9739 

     
     Sumber : Data diolah dengan Eviews (lampiran) 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa dengan uji White diperoleh nilai  

χ
2
-hitung = 12,37828 dan χ

2
-tabel α = 5% dengan df 13 = 22.36. Karena nilai χ

2
-

hitung < χ
2
-tabel (12,37 < 22.36), berarti tidak ditemukan adanya masalah 

heteroskedastisitas atau model empiris yang digunakan dalam penelitian ini  

terbebas dari masalah heteroskedastistas. 

4.4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu 

dengan yang lain saling berhubungan. Pengujian terhadap gejala autokorelasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier 

(LM). 
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Pengambilan keputusan terdapat atau tidak autokorelasi ditentukan dengan 

membandingkan χ
2
-hitung dengan nilai χ

2
-tabel. Keputusan ada tidaknya 

autokorelasi ditentukan dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

 Jika nilai χ
 2

-hitung > χ
 2

-tabel, maka dapat disimpulkan model empirik 

tidak bebas dari masalah autokorelasi. 

 Jika χ
2
-hitung < χ

2
-tabel , maka dapat disimpulkan model empirik bebas 

dari masalah autokorelasi. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.221173     Prob. F(2,18) 0.8037 

Obs*R-squared 0.599634     Prob. Chi-Square(2) 0.7410 

     
Sumber : Data diolah dengan Eviews (lampiran) 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi dengan 

metode LM menunjukkan nilai
 
χ

2
-hitung sebesar 0.59, sedangkan nilai kritis χ

2
-

tabel dengan df = 20, α = 5 % adalah sebesar 31,41. Karena nilai χ
2
-hitung < nilai 

χ
2
-tabel (0,59 < 31,41), hal ini berarti tidak ditemukan adanya masalah 

autokorelasi, atau model empiris yang digunakan dalam penelitian ini terbebas 

dari masalah autokorelasi. 
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4.5 Pembahasan  

4.5.1 Pengaruh PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil regresi, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah. Nilai koefisien regresi untuk variabel PMDN 

menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 0,046947. Hal ini berarti bahwa jika 

PMDN naik sebesar Rp 1 juta maka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 

meningkat sebesar 0,04 %. Variabel PMDN sudah sesuai dengan hipotesis 

penelitian bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.  

Berdasarkan hasil regresi menunjukan bahwa Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) selama periode pengamatan adalah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, karena investasi atau 

pembentukan modal ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat 

menggerakkan perkonomian suatu daerah,, dimana dengan adanya investasi 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah maka akan mengatasi 

kekurangan modal yang terjadi di Jawa Tengah dan dengan semakin tingginya 

nilai investasi PMDN di Jawa Tengah akan mendorong serta memperlancar proses 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.  

Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian 

terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Deddy Rustiono (2008) dalam 

tesisnya dengan judul Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran 
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Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah, yang menyatakan 

bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4.5.2 Pengaruh PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien variabel Penanaman Modal 

Asing (PMA) adalah sebesar sebesar -0.006902 dan secara statistik tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.  

Berdasarkan hasil regresi menunjukan bahwa nilai investasi Penanaman 

Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah tidak berpengaruh atau tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal 

tersebut disebabkan karena pengembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di 

Jawa Tengah masih terhambat oleh rumitnya pengurusan perijinan akibat 

birokrasi yang berbelit-belit serta kurangnya keterpaduan koordinasi antar 

departemen yang terkait, sehingga investor asing kurang berminat untuk 

menanamkan modalnya di Jawa Tengah. 

Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian 

terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bambang Kustituano dan 

Istikomah (1999) dalam jurnalnya dengan judul Peranan Penanaman Modal Asing 

(PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yang menyatakan bahwa 

variabel PMA tidak berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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4.5.3 Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil regresi, variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Nilai koefisien regresi 

untuk variabel tenaga kerja menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 1,123315.  

Hal ini berarti bahwa jika jumlah tenaga kerja naik sebesar 1000 orang maka 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah akan meningkat sebesar 1,123 %. Variabel 

tenaga kerja sudah sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa tenaga kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah.  

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa variabel tenaga mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,123315. Hal ini terutama disebabkan 

karena karena tenaga kerja yang digolongkan kedalam angkatan kerja yang 

bekerja di sektor perekonomian di Jawa Tengah merupakan faktor produksi yang 

menggerakan perekonomian daerah, selain itu jumlah tenaga kerja yang besar 

dengan produktifitas yang tinggi merupakan salah satu pendorong positif dalam 

mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.  

Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian 

terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amin Pujiati (2008) dalam 

jurnalnya dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang 

Era Desentralisasi Fiskal, yang menyatakan bahwa variabel tenaga kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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4.5.4 Pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengujian, variabel ekspor berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah degan nilai koefisien 

sebesar 0,322771. Hal ini berarti bahwa jika ekspor mengalami kenaikan sebesar 

US $ 1 ribu maka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah akan meningkat sebesar 

0,32 %. Variabel ekspor sudah sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa ekspor 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan hasil regresi menunjukan bahwa nilai ekspor selama periode 

pengamatan adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena dengan semakin besar nilai 

ekspor suatu daerah akan meyebabkan semakin tinggi kegiatan ekonomi yang 

akan dicapai oleh daerah tersebut. Dengan adanya kegiatan ekspor di Jawa 

Tengah memungkinkan untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa yang 

melebihi jumlah produksi yang diperlukan bagi daerah sendiri. Selain itu dengan 

adanya kegiatan ekspor juga akan menaikan tingkat kegiatan ekonomi di Jawa 

Tengah dan tingkat pendapatan daerah akan meningkat sehingga bisa mendorong 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian 

terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mardiana Aji (2005) dalam 

skripsinya dengan judul Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 1984-2003, yang menyatakan 

bahwa variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil beberapa simpulan, antara lain : 

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah 

dengan nilai koefisien sebesar 0.046947. 

2. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah dengan nilai 

koefisien sebesar -0.006902. 

3. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar 1.123315. 

4. Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar 0.322771. 

5. Variabel penelitian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 

Penanaman Modal Asing (PMA), tenaga kerja, dan ekspor secara bersama-

sama berpengeruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat, maka saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah melalui kebijakan menjaga 

stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki 

sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah 

peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah.   

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat menarik investasi asing dengan cara 

menciptakan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan proses 

perijinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga 

diharapkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA)  dapat semakin 

meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

3. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan guna 

mempertinggi kualitas tenaga kerja, memberikan latihan keterampilan bagi 

tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja sehingga output 

meningkat dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Tengah. 
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4. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor di Jawa 

Tengah dengan cara mengurangi ekonomi biaya tinggi, menyederhanakan 

perijinan dokumen ekspor, memperbaiki sarana dan prasarana sektor 

perdagangan, memperlancar arus distribusi barang serta meningkatkan 

pengamanan pasar dalam negeri sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah meningkat. 

5. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi PMDN di 

Jawa Tengah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja serta mendorong kegiatan ekspor di Jawa 

Tengah sehingga melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 
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Lampiran 1 

DATA PENELITIAN 

Tahun 
PDRB (Y) 

(Juta Rupiah) 

PMDN (X1) 

(Juta Rupiah) 

PMA (X2) 

(Ribu US $) 

TK (X3) 

(orang) 

Ekspor (X4) 

(Juta US $) 

1985 51706006,62 697361 5115340 11351663 399,20 

1986 54672141,21 737795 1286910 12573622 311,62 

1987 57310514,56 848629 1380220 12571258 410,78 

1988 64463387,18 1076869 501400 12504593 637,36 

1989 72986378,18 789500 742630 13106608 474,00 

1990 78093814,42 542686 104173 13735977 665,02 

1991 83683818,63 695397,30 251038,84 13823243 726,87 

1992 89910022,89 1370565,72 87899,01 14509549 912,40 

1993 95412776,92 2984206,94 96384,37 14633599 945,06 

1994 102057249,94 1442162,24 716264,03 13850929 1082,03 

1995 109551179,01 1444641,99 506894,19 14062056 1237,71 

1996 117549068,05 104119,82 1369728,61 13841255 1307,77 

1997 121108587,63 1953196,71 432325,55 13805930 1624,36 

1998 106887287,57 940943,54 213291,75 14117828 1613,15 

1999 110619794,58 300574,44 159658,44 14566119 1398,82 

2000 114964201,19 666078 163599 14491222 2096,86 

2001 118816400,29 582220,56 66847 15066542 1972,54 

2002 123038541,13 777116,97 73435 14751088 1950,71 

2003 129166462,45 1062158,55 60680,29 15196265 2129,68 

2004 135789872,31 1900000 504630 14930097 2327,41 

2005 143051213,88 5756775,87 550512,44 15655303 2662,36 

2006 150682654,74 5067314,48 381668,71 15210931 3114,75 

2007 159110253,77 1191875,23 317165,10 16304058 3469,65 

2008 167790369,85 1336340,57 39488,86 15463658 3272,20 

2009 175685267,56 2570249,47 34649,56 15835382 3066,46 

Sumber Data : BPS Jateng, BPMD Jateng, berbagai tahun penerbitan. 
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Lampiran 2 

Uji MWD Test 

ependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 20:52   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -48547684 55597307 -0.873202 0.3935 

PMDN 2.101097 0.774701 2.712139 0.0138 

PMA -0.356349 2.534049 -0.140624 0.8896 

TK 8.008562 4.208489 1.902954 0.0723 

EKSP 24623.19 4038.682 6.096839 0.0000 

Z1 -52332486 53828011 -0.972217 0.3432 
     
     

R-squared 0.960377     Mean dependent var 1.09E+08 

Adjusted R-squared 0.949950     S.D. dependent var 34981024 

S.E. of regression 7825887.     Akaike info criterion 34.78934 

Sum squared resid 1.16E+15     Schwarz criterion 35.08187 

Log likelihood -428.8667     Hannan-Quinn criter. 34.87047 

F-statistic 92.10453     Durbin-Watson stat 1.347069 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dependent Variable: LOG(PDRB)  

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 20:53   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.583062 7.589857 0.076821 0.9396 

LOG(PMDN) 0.052428 0.020545 2.551842 0.0195 

LOG(PMA) -0.017229 0.019231 -0.895852 0.3815 

LOG(TK) 0.906712 0.470546 1.926936 0.0691 

LOG(EKSP) 0.335867 0.046676 7.195740 0.0000 

Z2 -5.96E-09 5.59E-09 -1.066281 0.2997 
     
     

R-squared 0.973608     Mean dependent var 18.45565 

Adjusted R-squared 0.966663     S.D. dependent var 0.348339 

S.E. of regression 0.063601     Akaike info criterion -2.466805 

Sum squared resid 0.076857     Schwarz criterion -2.174275 

Log likelihood 36.83506     Hannan-Quinn criter. -2.385670 

F-statistic 140.1838     Durbin-Watson stat 1.760156 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 3 

Hasil Regresi Linier dan Log Linier 
 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 21:00   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -59962111 54269027 -1.104905 0.2823 

PMDN 2.144490 0.772354 2.776563 0.0116 

PMA -0.072608 2.513736 -0.028885 0.9772 

TK 8.842524 4.114493 2.149116 0.0440 

EKSP 24047.80 3989.606 6.027614 0.0000 
     
     

R-squared 0.958406     Mean dependent var 1.09E+08 

Adjusted R-squared 0.950087     S.D. dependent var 34981024 

S.E. of regression 7815159.     Akaike info criterion 34.75789 

Sum squared resid 1.22E+15     Schwarz criterion 35.00166 

Log likelihood -429.4736     Hannan-Quinn criter. 34.82550 

F-statistic 115.2100     Durbin-Watson stat 1.258027 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
 

Dependent Variable: LOG(PDRB)  

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 21:01   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -2.939936 6.856326 -0.428792 0.6727 

LOG(PMDN) 0.046947 0.019960 2.352086 0.0290 

LOG(PMA) -0.006902 0.016672 -0.413972 0.6833 

LOG(TK) 1.123315 0.425889 2.637579 0.0158 

LOG(EKSP) 0.322771 0.045185 7.143338 0.0000 
     
     

R-squared 0.972029     Mean dependent var 18.45565 

Adjusted R-squared 0.966435     S.D. dependent var 0.348339 

S.E. of regression 0.063819     Akaike info criterion -2.488687 

Sum squared resid 0.081456     Schwarz criterion -2.244912 

Log likelihood 36.10859     Hannan-Quinn criter. -2.421074 

F-statistic 173.7557     Durbin-Watson stat 1.712639 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Series: Residuals

Sample 1985 2009

Observations 25

Mean       2.59e-15

Median   0.003331

Maximum  0.113440

Minimum -0.098785

Std. Dev.   0.058258

Skewness   0.299992

Kurtosis   2.276823

Jarque-Bera  0.919755

Probability  0.631361

 

Lampiran 4 

Uji Normalitas 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Olah data E-views 6.0 
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Lampiran 5 

Uji Multikolinieritas 
 

Dependent Variable: LOG(PMDN)  

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 21:07   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -16.42059 74.87465 -0.219308 0.8285 

LOG(PMA) 0.355704 0.164916 2.156877 0.0428 

LOG(TK) 1.288926 4.647747 0.277323 0.7842 

LOG(EKSP) 0.711891 0.468947 1.518065 0.1439 
     
     

R-squared 0.370619     Mean dependent var 14.35722 

Adjusted R-squared 0.280708     S.D. dependent var 0.822687 

S.E. of regression 0.697730     Akaike info criterion 2.263678 

Sum squared resid 10.22337     Schwarz criterion 2.458698 

Log likelihood -24.29597     Hannan-Quinn criter. 2.317768 

F-statistic 4.122042     Durbin-Watson stat 0.972843 

Prob(F-statistic) 0.019070    
     
     

 
 
 

Dependent Variable: LOG(PMA)   

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 21:08   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(PMDN) 0.690963 0.268788 2.570664 0.0174 

LOG(TK) 0.760925 0.223361 3.406702 0.0025 

LOG(EKSP) -1.386275 0.314516 -4.407640 0.0002 
     
     

R-squared 0.442537     Mean dependent var 12.53436 

Adjusted R-squared 0.391859     S.D. dependent var 1.258159 

S.E. of regression 0.981156     Akaike info criterion 2.911995 

Sum squared resid 21.17866     Schwarz criterion 3.058260 

Log likelihood -33.39994     Hannan-Quinn criter. 2.952563 

Durbin-Watson stat 1.141615    
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Dependent Variable: LOG(TK)   

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 21:09   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 16.08455 0.148116 108.5945 0.0000 

LOG(PMDN) 0.002831 0.010208 0.277323 0.7842 

LOG(PMA) -0.020902 0.007223 -2.894021 0.0087 

LOG(EKSP) 0.084542 0.013988 6.043913 0.0000 
     
     

R-squared 0.870465     Mean dependent var 16.46805 

Adjusted R-squared 0.851960     S.D. dependent var 0.084987 

S.E. of regression 0.032700     Akaike info criterion -3.857266 

Sum squared resid 0.022454     Schwarz criterion -3.662245 

Log likelihood 52.21582     Hannan-Quinn criter. -3.803175 

F-statistic 47.03942     Durbin-Watson stat 2.019236 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Dependent Variable: LOG(EKSP)  

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 21:09   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -118.9005 20.57211 -5.779695 0.0000 

LOG(PMDN) 0.138908 0.091503 1.518065 0.1439 

LOG(PMA) 0.029902 0.080249 0.372615 0.7132 

LOG(TK) 7.510652 1.242680 6.043913 0.0000 
     
     

R-squared 0.839291     Mean dependent var 7.154451 

Adjusted R-squared 0.816333     S.D. dependent var 0.719165 

S.E. of regression 0.308208     Akaike info criterion 0.629563 

Sum squared resid 1.994835     Schwarz criterion 0.824583 

Log likelihood -3.869534     Hannan-Quinn criter. 0.683653 

F-statistic 36.55712     Durbin-Watson stat 1.389002 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 6 

Hasil Uji Klien 

 

Variabel R
2
 majemuk R

2
 parsial Keterangan 

PMDN dengan PMA, 

tenaga kerja dan ekspor 

0.972029 0,370619 

R
2
 majemuk > R

2  
parsial 

(Tidak ada Multikolinieritas) 

PMA dengan PMDN, 

tenaga kerja dan ekspor 

0.972029 0,614290 

R
2
 majemuk > R

2  
paesial 

(Tidak ada Multikolinieritas) 

Tenaga kerja dengan 

PMDN,PMA, dan ekspor 

0.972029 0,870465 

R
2
 majemuk > R

2  
paesial 

(Tidak ada Multikolinieritas) 

Ekspor dengan PMDN 

PMA, dan tenaga kerja 

0.972029 0,839291 

R
2
 majemuk > R

2  
paesial 

(Tidak ada Multikolinieritas) 

Sumber : Olah data E-views 6.0 
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Lampiran 7 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 0.829834     Prob. F(13,11) 0.6301 

Obs*R-squared 12.37828     Prob. Chi-Square(13) 0.4969 

Scaled explained SS 5.057561     Prob. Chi-Square(13) 0.9739 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 21:04   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   

Collinear test regressors dropped from specification 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 21.62709 20.37474 1.061466 0.3112 

LOG(PMDN) 0.869845 0.858282 1.013472 0.3326 

(LOG(PMDN))^2 -0.004226 0.003558 -1.187797 0.2599 

(LOG(PMDN))*(LOG(PMA)) -0.001743 0.004011 -0.434517 0.6723 

(LOG(PMDN))*(LOG(TK)) -0.047679 0.052613 -0.906228 0.3842 

(LOG(PMDN))*(LOG(EKSP)) 0.008521 0.006951 1.225764 0.2459 

LOG(PMA) -1.869943 1.237733 -1.510781 0.1590 

(LOG(PMA))^2 0.004350 0.003242 1.341619 0.2068 

(LOG(PMA))*(LOG(TK)) 0.111173 0.074324 1.495795 0.1628 

(LOG(PMA))*(LOG(EKSP)) -0.006287 0.003677 -1.709832 0.1153 

LOG(TK) -1.368815 1.256630 -1.089274 0.2993 

(LOG(TK))*(LOG(EKSP)) 0.088684 0.079972 1.108946 0.2911 

LOG(EKSP) -1.309007 1.233450 -1.061256 0.3113 

(LOG(EKSP))^2 -0.013645 0.009710 -1.405226 0.1876 
     
     

R-squared 0.495131     Mean dependent var 0.003258 

Adjusted R-squared -0.101532     S.D. dependent var 0.003758 

S.E. of regression 0.003944     Akaike info criterion -7.934333 

Sum squared resid 0.000171     Schwarz criterion -7.251763 

Log likelihood 113.1792     Hannan-Quinn criter. -7.745017 

F-statistic 0.829834     Durbin-Watson stat 1.855600 

Prob(F-statistic) 0.630118    
     
     

 Sumber : Olah data E-views 6.0 
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Lampiran 8 

Uji Autokorelasi 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 0.221173     Prob. F(2,18) 0.8037 

Obs*R-squared 0.599634     Prob. Chi-Square(2) 0.7410 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 07/14/11   Time: 21:02   

Sample: 1985 2009   

Included observations: 25   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.452905 7.290519 -0.062122 0.9511 

LOG(PMDN) -0.001752 0.022203 -0.078888 0.9380 

LOG(PMA) 0.001983 0.018160 0.109210 0.9142 

LOG(TK) 0.028086 0.453022 0.061997 0.9512 

LOG(EKSP) -0.001368 0.047109 -0.029047 0.9771 

RESID(-1) 0.114348 0.265005 0.431494 0.6712 

RESID(-2) -0.127921 0.265020 -0.482686 0.6351 
     
     

R-squared 0.023985     Mean dependent var 2.59E-15 

Adjusted R-squared -0.301353     S.D. dependent var 0.058258 

S.E. of regression 0.066459     Akaike info criterion -2.352965 

Sum squared resid 0.079503     Schwarz criterion -2.011680 

Log likelihood 36.41206     Hannan-Quinn criter. -2.258307 

F-statistic 0.073724     Durbin-Watson stat 1.985424 

Prob(F-statistic) 0.998030    
     
     

Sumber : Olah data E-views 6.0 
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