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ABSTRAKSI 

Wardhani, Sri, Isyana Wisnu. 2009. Analisis Variabel Investasi dan Pendidikan 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Skripsi, Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Abidin Lating, SE., 
MS. 
 

Pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana hubungan kausalitas 
antara tingkat pendidikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
Selanjutnya tujuan dari penelitian ini tak lain untuk mengkaji secara empiris 
hubungan kausalitas antara  pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Variabel bebas yang diteliti meliputi share investasi  Indonesia (IR), share 
jumlah murid sekolah menengah umum di Indonesia (PER), share jumlah siswa 
menengah kejuruan di Indonesia (SER) dan variabel terikatnya adalah 
pertumbuhan ekonomi (EG). Sampel yang dianalisis selama periode 1997-2007, 
dengan menggunakan model uji statistik, uji ekonometri, uji kausalitas granger.  

Dari uji statistik dan ekonometrik menunjukkkan bahwa share investasi 
(IR-X1) dengan koefisien beta positif 0,879 dan t hitung 8,031, share jumlah 
murid sekolah menengah umum di Indonesia (PER-X2) dengan koefisien beta 
negatif -8,590 dan t hitung -3,009 dan share jumlah murid sekolah menengah 
kejuruan di Indonesia (SER-X3) dengan koefisien beta negatif -8,775 dan t hitung 
-3,074, berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. 

Dari awal penelitian dikemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia 
(SDM) memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi maka 
implikasinya secara simultan pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan 
pertumbuhan ekonomi atau produktifitas diasumsikan apabila produktifitas 
pekerja meningkat pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga. Namun secara 
parsial yang berpengaruh positif hanya share investasi (IR-X1) sedangkan share 
jumlah murid sekolah menengah umum di Indonesia (PER-X2) dan share jumlah 
murid sekolah menengah kejuruan di Indonesia (SER-X3) secara parsial 
berpengaruh negatif. 

Adanya pengaruh positif dan negatif disebabkan karena adanya tenaga 
kerja terdidik akan berpengaruh lebih signifikan lagi bila disertai penguasaan 
teknologi. Tenaga kerja terdidik yang memadai merupakan faktor determinan bagi 
peningkatan kapasitas produksi sehingga memberikan stimulasi bagi pertumbuhan 
ekonomi. Jadi nilai ekonomi pendidikan itu terletak pada sumbanganya dalam 
menyediakan atau memasok tenaga kerja terdidik, terampil dan berpengetahuan 
serta berkompetensi tinggi sehingga lebih produktif. Di lihat dari data pendidikan 
sekolah menengah dan laju pertumbuhan ekonomi diyakini bahwa dengan 
pendidikan yang lebih baik akan memacu pertumbuhan ekonomi yang baik juga 
dari tahun ke tahun. 

Hasil kausalitas granger menjelaskan adanya hubungan antara 
pertumbuhan ekonomi, share investasi, share jumlah murid sekolah menengah 
umum di Indonesia dan share jumlah murid sekolah menengah kejuruan di 
Indonesia.  

 
Kata kunci : hubungan kausalitas, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan SMU & SMK 

 
 

 



  
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia (SDM) 

yang penting. Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi 

di perlukan keterampilan (skill) yang dapat diperoleh melalui pendidikan. 

Pendidikan memberikan dampak terhadap produktivitas individu dan nasional, 

karena pendidikan meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM. Bukan hanya 

manfaat ekonomi yang diperoleh dari pendidikan, manfaat sosial juga didapat dari 

pendidikan misalnya memerangi kemiskinan, pemberdayaan wanita dan 

menyelamatkan anak-anak dari upaya-upaya eksploitasi. 

Pendidikan  merupakan usaha sistematik untuk mencapai masyarakat yang 

maju, cerdas dan mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama 

yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan pendidikan 

merupakan salah satu pilar utama pembangunan dalam rangka menyiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dalam meningkatkan kecerdasan 

kehidupan bangsa dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan yang bermutu, setidak-tidaknya menyelesaikan 

pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun.  

Di antara sekian banyak agenda pembangunan bangsa, pendidikan 

merupakan salah satu agenda penting dan strategis yang menuntut perhatian 

sungguh-sungguh dari semua pihak. Sebab, pendidikan adalah faktor penentu 

kemajuan bangsa di masa depan yang dapat memberikan kontribusi terhadap 

 
 

 



  
 

kemajuan di bidang-bidang yang lain. Pendidikan merupakan salah satu bentuk 

investasi modal manusia (human investment), yang akan menentukan kualitas 

SDM suatu bangsa.  

Sumber daya manusia adalah aset, modal atau investasi di suatu negara, 

bahkan merupakan unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan negara 

tersebut. Investasi dalam bentuk modal sumber daya manusia adalah suatu 

komponen integral dalam semua upaya pembangunan. Pembangunan SDM 

melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan, dan 

karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang 

produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa 

manfaat balikan yang jelas. 

Dalam pembangunan jangka panjang II yang terjadi di Indonesia, 

mempunyai ciri sangat penting yang ditandai oleh pergeseran paradigma 

pembangunan yang tadinya sangat menekankan pada pembangunan yang 

berorientasi pada pertumbuhan menuju paradigma yang menekankan pada 

pengembangkan sumberdaya manusia sekaligus pertumbuhan ekonomi. Jadi 

keduanya berjalan seiring dan saling melengkapi.  

Untuk mencapai peningkatan produksi nasional kita dapat juga 

menyatakan harus tersedia sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang 

cukup, modal yang besar, teknologi yang berkembang dan sebagainya, tapi semua 

itu tidak lepas dari sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai subyek 

pembangunan. Schweke (2004:78-80), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis 

ilmiah para scholars terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan 

SDM berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai 

 
 

 



  
 

teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif 

bagi pertumbuhan ekonomi. 

Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi 

perorangan tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian 

pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan 

produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan 

pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun 

pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial, seperti halnya 

pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency 

yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. 

Bangsa-bangsa maju di dunia pasti ditopang oleh SDM berkualitas, 

sehingga memiliki keunggulan hampir di semua bidang, termasuk ekonomi. 

Menurut sejumlah ahli, krisis ekonomi yang demikian dahsyat yang melanda 

Indonesia, selain disebabkan oleh faktor-faktor teknis ekonomi, juga dikarenakan 

terbatasnya SDM yang kita miliki. Padahal SDM yang berkualitas merupakan 

unsur penting dalam membangun daya tahan (ekonomi) bangsa. Krisis akut 

sekarang ini seolah menegaskan dan semakin meyakinkan kita, betapa faktor 

SDM itu amat vital. Pendidikan merupakan salah satu elemen paling penting 

dalam pembentukan SDM.  

Terlebih lagi memasuki abad ke-21 yang ditandai oleh proses globalisasi, 

dengan persaingan yang sangat ketat, maka bangsa Indonesia dituntut untuk 

menyiapkan SDM berkualitas yang memiliki keunggulan kompetitif. Semua itu 

hanya bisa diperoleh melalui pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, 

 
 

 



  
 

pendidikan yang baik dan bermutu merupakan condition sine quanon bagi upaya 

memenangkan kompetisi global.  

 Pembangunan di negara-negara sedang berkembang (developing 

countries) diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau 

disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Jadi indikator berhasil tidaknya 

pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional (GDP) 

per kapita. Konsep ini pada umumnya berorientasi kepada bagaimana 

memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup (level of living) masyarakat di 

negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-

negara maju (developed countries). Seperti yang dikemukakan Meier dan Baldwin 

dalam Suryana (2000):  

“Economics development is a process whereby an economy’s real 

national incomes increase on a long period of time. And if the rate of 

development is greather than rate of population growth, then per capita 

real income will increase”.    

Namun pada periode selanjutnya, pertumbuhan (growth) tidak identik 

dengan pembangunan (development). Pembangunan berdimensi luas dari sekedar 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam fakta yang ada, pembangunan 

ekonomi tidak lagi menuju GNP sebagai sasaran pembangunan, namun banyak 

aspek yang mempengaruhi suatu pembangunan ekonomi di suatu negara, seperti 

unsur pemberdayaan masyarakat dan pemerataan. 

Dalam teori pembangunan kontemporer dikemukakan, bahwa pendidikan 

mempunyai keterkaitan yang amat erat dengan pembangunan ekonomi, ada 

hubungan yang signifikan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di suatu 

 
 

 



  
 

negara. Karena itu, investasi di bidang pembangunan SDM bernilai sangat 

strategis dalam jangka panjang, sebab memberikan kontribusi yang amat besar 

terhadap kemajuan pembangunan termasuk untuk memacu pertumbuhan ekonomi.  

Proses pembangunan paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yaitu 

pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam 

barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan 

dan perlindungan keamanan; kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya 

berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan 

lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan perhatian atas 

nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk 

memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri 

pribadi dan bangsa yang bersangkutan; ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis 

dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. 

Pandangan tentang peran pendidikan dalam pengembangan SDM telah 

dikemukakan oleh para ekonom sejak Adam Smith, walaupun belum ada studi 

empiris yang membuktikan seberapa besar peran pendidikan pada saat itu. Karena 

pertumbuhan ekonomi penting dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi. Peranan 

pendidikan dalam pengembangan sumberdaya manusia dalam kaitannya dengan 

pertumbuhan ekonomi yang telah menemukan hubungan positif dengan 

signifikansi yang tinggi antara pertumbuhan ekonomi GDP.   

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel, yaitu tingkat pendidikan 

dari tahun 1997 hingga 2007 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling, yaitu dilakukan berdasarkan 

 
 

 



  
 

pertimbangan–pertimbangan tertentu (Arikunto, 2001:128). Tingkat pendidikan 

dari tahun 1997 hingga 2007 memiliki karakteristik atau kriteria sebagai berikut: 

a. Berdasarkan BPS tingkat pendidikan dari tahun 1997 hingga 2007 sangat 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkisar 37% 

hingga 61%. 

b. Secara statistik tingkat pendidikan dari tahun 1997 hingga 2007 sudah 

mewakili sampel (n) jika dianalisis, yaitu sebagai data sedang (n=10). 

Alasan lain yang lebih universal adalah secara empiris tingkat pendidikan 

dari tahun 1997 hingga 2007 pasti mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Walaupun kadang-kadang berpengaruh positif (searah) dan negatif 

(tidak searah). Jadi dari tahun ke tahun atau tahun berapapun tingkat pendidikan 

akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Hal ini senada dengan PP No. 19 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tergantung dari tingkat pendidikan. 

 Demikianlah, kita menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan 

agenda penting dan strategis, bukan saja untuk meningkatkan kualitas bangsa, 

melainkan juga untuk mendorong kemajuan seluruh masyarakat. Karena itu, 

seluruh komponen bangsa harus mempunyai komitmen bersama untuk 

membangun pendidikan, terutama ketika disadari bahwa pendidikan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Membangun pendidikan menjadi lebih penting lagi, yang ditandai oleh arus 

globalisasi yang menuntut daya saing tinggi. Karena itu, menyiapkan SDM yang 

berkualitas melalui upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu hal 

yang mutlak. 

 
 

 



  
 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam 

penelitian ini dapat ditarik permasalahan yaitu Bagaimana hubungan kausalitas 

antara tingkat pendidikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ? 

 

1.3.  Batasan Masalah  

 Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembahasan yang meluas, 

maka penelitian ini di batasi pada: GDP Indonesia, share investasi terhadap GDP, 

share jumlah murid sekolah menengah umum Indonesia, dan share jumlah murid 

sekolah menengah kejuruan Indonesia sebagai sarana peningkatan sumber daya 

manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari 

tahun1997 hingga tahun 2007. 

 

1.4.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan kausalitas antara pendidikan dengan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

2. Mengkaji secara empiris hubungan kausalitas tersebut. 

1.4.2.  Manfaat Peneliti 

a. Memberikan bukti empiris tentang ada atau tidaknya pengaruh pendidikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 
 

 



  
 

b. Memberikan bukti empiris untuk masukan bagi pemerintah tentang dalam 

mengambil kebijakan investasi di bidang pendidikan di masa yang akan 

datang serat pihak – pihak lain yang berkepentingan. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan direncakan sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

 Bab I Bertujuan untuk memperkenalkan gagasan penelitian serta 

relevansinya terhadap suatu permasalahan yang diangkat sebagai topik 

penelitian. Terdiri atas beberapa bagian, yaitu latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

 Bab II terdiri atas beberapa bagian yaitu kerangka teori, kerangka pikir 

serta hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian  

 Bab III terdiri atas jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, konsep dan variabel penelitian, 

metode analisis data: uji kausalitas granger, uji statistik dan uji asumsi 

klasik. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab IV terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab pembahasan dan sub bab 

hasil. 

 

 
 

 



  
 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Bab V berisi kesimpulan dan saran.  

 
 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi 

2.1.1.  Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi mencatat peningkatan produksi barang dan jasa 

secara nasional, pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kemampuan suatu 

negara untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomis kepada penduduknya 

dalam jangka panjang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berkaitan antara 

output total (GDP) dan jumlah penduduk. Suatu negara yang meningkatkan 

output total yang tinggi harus meningkatkan penggunaan teknologi berkapasitas 

produksi yang besar dengan daya serap tenaga kerja yang juga besar. sedangkan 

pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Konsep pertumbuhan (growth) adalah konsep ekonomi, lengkapnya 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti kenaikan pendapatan 

nasional nyata dalam jangka waktu tertentu.  

        Selanjutnya terdapat beberapa pengertian pertumbuhan ekonomi lain yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sukirno (2000:5), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

kenaikan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih 

kecil dari tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam 

struktur ekonomi berlaku atau tidak. Suatu perekonomian dapat dikatakan 

berkembang apabila pendapatan perkapita menunjukkan trend jangka panjang 

yang menaik. 

 



 
 

b. Lewis dalam Siagian (2003:8), pertumbuhan ekonomi adalah berhubungan 

dengan kenaikan output, sedangkan Schumpeter dalam Siagian (2003) 

mengatakan bahwa development yang sesungguhnya meminta perubahan-

perubahan kualitatif sedangkan economic growth lebih menekankan segi 

kuantitatif daripada segi kualitatif. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa 

terdapat pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output. 

c. Menurut Arsyad (2004:12-13), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

kenaikan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih 

kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau perubahan struktur ekonomi 

terjadi atau tidak.  

d. Menurut Amalia (2007:2), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 

pendapatan per kapita masyarakat tanpa memandang apakah terjadi perubahan 

struktur ekonomi atau tidak. 

2.1.2.  Pembangunan Ekonomi 

        Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan 

masyarakat, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi usaha-

usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Secara umum pembangunan 

ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan 

per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.  

        Jadi pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai proses yang saling 

berkaitan dan hubungan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang 

menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dianalisis. Dengan cara 

tersebut maka dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul yang akan 

 
 

 



 
 

mewujudkan peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan 

masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.  

 Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa yang bisa diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan 

perkapita hidup suatu negara atau bangsa yang bisa diukur dengan tinggi 

rendahnya pendapatan perkapita. Hal ini menunjukkan  bahwa pembangunan 

ekonomi merupakan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input 

berbagai sektor perekonomian di samping kenaikan output. Karena itu 

pembangunan ekonomi selalu diiringi dengan pertumbuhan ekonomi akan tetapi 

pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. 

Selanjutnya, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan 

dalam pendapatan per kapita karena kenaikan ini merupakan suatu pencerminan 

dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam 

praktek, tingkat lajunya pembangunan ekonomi suatu negara dapat ditunjukkan 

dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (Gross 

Domestic Product atau GDP). 

        Apabila tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto sama dengan atau 

lebih rendah daripada tingkat pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita 

akan tetap sama atau menurun. Ini berarti pertambahan PDB tidak memperbaiki 

tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena terdapat kemungkinan 

timbulnya keadaan seperti ini, maka beberapa ahli ekonomi membedakan 

pengertian pembangunan ekonomi (economic development) dari pertumbuhan 

ekonomi (economic growth). Para ahli ekonomi yang membedakan kedua 

pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai:   

 
 

 



 
 

a. Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat 

pertambahan PDB pada suatu tahun tertentu adalah melebihi dari tingkat 

pertambahan penduduk.  

b. Perkembangan PDB yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh 

perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada 

umumnya masih bercorak tradisionil. 

       Terdapat beberapa pengertian pembangunan ekonomi yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Menurut Irawan dan Suparmoko (2002:4), mengartikan pembangunan 

ekonomi sebagai usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa 

yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Jadi 

tujuan pembangunan ekonomi disamping menaikkan pendapatan nasional riil, 

juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan 

bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau 

digunakannya sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat 

teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem 

perekonomian).  

b. Myrdal dalam Kuncoro (2003:30) mengartikan pembangunan sebagai 

pergerakan keatas dari seluruh sistem sosial. Sedangkan Meier dalam Kuncoro 

(2003:), mengatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses 

dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu 

yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah 

garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak 

semakin timpang. Yang dimaksud proses disini adalah berlangsungnya 

 
 

 



 
 

kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan 

kata lain, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. 

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti 

dengan perubahan (growth plus change) dalam: (i) perubahan struktur 

ekonomi: dari pertanian ke industri atau jasa; dan (ii) perubahan kelembagaan, 

baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. 

c. Menurut Arsyad (2004:11-13) pembangunan ekonomi diartikan sebagai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan 

kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di 

atas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu 

proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara 

meningkat dalam jangka panjang.  

d. Menurut Amalia (2007:1), pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu 

proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat 

meningkat. Dimana kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu 

pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. 

 

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

2.2.1. Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Teori pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Solow dan Swan (1950-an). 

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan 

penyedian faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) 

dan tingkat kemajuan teknologi. Perekonomian akan tetap mengalami tingkat 

 
 

 



 
 

pengerjaan penuh dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan 

sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan 

berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan 

kemajuan teknologi. Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital-

output ratio = COR) bisa berubah (bersifat dinamis). Dengan kata lain, untuk 

menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang 

berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan maka 

tenaga kerja yang di gunakan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan 

lebih sedikit maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan (Arsyad, 2004:61-

64). 

2.2.2.  Teori Pertumbuhan Keynes 

 Teori Keynes menyatakan bahwa adanya shock dalam perekonomian tidak 

dapat mengembalikan perekonomian dalam ekuilibrium awalnya secara otomatis. 

Hal ini disebabkan adanya faktor kelembagaan yang mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi keadaan, misalnya keadaan pasar. Keynes juga menyatakan bahwa 

tabungan dan investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh 

kelompok masyarakat yang berbeda dengan motif yang berbeda pula. 

Keynes juga berpendapat bahwa pentingnya peranan modal dalam 

pertumbuhan perekonomian dimana penggunaan modal ekonomi ditekankan 

kepada permintaan yang tinggi dan permintaan yang tinggi itu diharapkan dapat 

diikuti oleh penawaran yang tinggi pula (Amalia, 2007:13-14). 

 

 

 
 

 



 
 

2.2.3. Teori Pertumbuhan Kuznets 

 Pandangan Kuznets (1901-1985) berpangkal pada hubungan antara 

pendapatan nasional. Kerangka teori Kuznets dapat diwujudkan secara kuantitatif 

empiris menurut analisis kurun waktu (time series analysis), dengan ini dapat 

dihitung pertumbuhan ekonomi secara lebih eksak. Dengan penggunaan analisisis 

kurun waktu, tidak hanya dapat mengetahui apa yang sedang atau sudah terjadi. 

Bahkan dapat meramal, memperkirakan sekaligus mengantisipasi kejadian-

kejadian tidak diinginkan yang terjadi pada masa-masa yang akan datang 

(Deliarnov, 2005:175-176). 

2.2.4. Teori Pertumbuhan Schumpeter 

Joseph Schumpeter (1883 – 1950) menyatakan adanya perbedaan antara 

pengertian pertumbuhan ekonomi (growth) dan pengertian perkembangan 

ekonomi (development). Keduanya adalah sumber dari peningkatan output 

masyarakat tetapi masing - masing mempunyai sifat yang berbeda. Pertumbuhan 

ekonomi ia artikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh 

semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses 

produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara - cara atau teknologi produksi 

itu sendiri. Sebagai contoh adalah kenaikan GDP yang disebabkan oleh 

perumbuhan penduduk atau oleh pertumbuhan stok kapital (dengan teknologi 

lama). 

 Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari 

perkembangan ekonomi. Dimana perkembangan ekonomi atau development 

adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para 

wiraswasta. Perkembangan ekonomi (development) berawal pada suatu 

 
 

 



 
 

lingkungan sosial, politik dan teknologi yang menunjang kreativitas para 

wiraswasta. Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistim ekonomi sendiri, 

yang bersumber dari kreativitas para wiraswatanya. Inovasi menyangkut tiga 

pengaruh, yang pertama adalah memperkenalkannya teknologi baru. Yang kedua 

inovasi menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolistis) yang 

merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Yang ketiga, inovasi 

pada tahap - tahap selanjutnya akan diikuti oleh timbulnya proses imitasi yaitu 

adanya pengusaha - pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut. Proses 

imitasi ini mempunyai pengaruh berupa : 

• Menurunnya keuntungan monopolistis yang dinikmati oleh para inovator 

• Penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat (teknologi tersebut tidak lagi 

menjadi monopoli para inovatornya). 

2.2.5. Teori Pertumbuhan Douglas North 

Prof. Douglass North (1990) mengemukakan bahwa kunci penting 

perubahan ekonomi adalah institusi. Pasar sesungguhnya melekat pada institusi 

dan sangat menentukan dalam perkembangan ekonomi. Yang dimaksud institusi 

oleh North adalah  

• Peraturan perundang undangan, sifat pemaksaan dari peraturan tersebut 

dan norma norma perilaku uang membentuk interaksi antara manusia 

secara berulang – ulang. 

• Perhatian pada institusi ini sebagai konsekuensi intitusi tersebut atas 

pilihan pilihan yang dilakukan orang orang. 

Dalam pengkajiannya terbukti bahwa biaya transaksi adalah kunci dalam daya 

guna ekonomi. Dengan tidak adanya institusi, biaya transaksi menjadi mahal, 

 
 

 



 
 

karena pelaku ekonomi menghadapi resiko penipuan, pemerasan, ancaman fisik 

dan ketidakpastian lainnya. Karena itulah, institusi sebagai alat untuk 

mengendalikan para partisipan dalam pasar yang dapat meminimalkan biaya – 

biaya transaksi. 

2.2.6. Teori Pendidikan 

Chaudhri (dalam Syafrudin, 2004:57) menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan sarana belajar dimana selanjutnya diperkirakan akan menanamkan 

pengertian sikap yang menguntungkan menuju penggunaan praktek yang lebih 

modern. Di lain pihak Azwardi (dalam Syafrudin, 2004:60) menyatakan bahwa 

pendidikan seseorang pada umumnya mempengaruhi cara berpikirnya. Makin 

tinggi tingkat pendidikannya makin dinamis sikapnya terhadap hal-hal baru. Jadi 

tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi 

pola pikir seseorang dalam menentukan keputusan menerima inovasi baru,  karena 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan dapat berpikir lebih baik 

dan mudah menyerap inovasi yang berkaitan dengan pengembangan usahanya. 

Mereka yang berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan 

adopsi inovasi. Begitu pula sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah, agak 

sulit dan memakan waktu yang relatif lama untuk mengadakan perubahan. 

Sementara Payaman (2001:72), mengemukakan bahwa pendidikan dan 

latihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan sumber 

daya manusia (SDM). Pendidikan dan latihan tidak saja menambah pengetahuan, 

akan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja dan produktivitas kerja. 

Hubungan pendidikan dan tingkat produktivitas kerja dapat tercermin dalam 

 
 

 



 
 

tingkat penghasilan, pendidikan yang tinggi mengakibatkan produktivitas yang 

tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi pula.  

Sedangkan dalam banyak literatur, kapasitas peyerapan menekankan pada 

pentingnya kemampuan pembelajaran negara yang dituju, seperti modal manusia 

untuk memanfaatkan transfer teknologi dan pengetahuan negara multinasional. 

Zahra dan George 2002 (dalam Etienne dan Leslie, 2006:45) mengemukakan 

bahwa yang diperlukan oleh negara yang dituju dalam mengembangkan kapasitas 

internal adalah investasi pada pembelajaran serta R&D dalam rangka menjalani 

manfaat spillover. Nelson dan Phelps 1966 (dalam Etienne dan Leslie, 2006:47) 

berargumentasi bahwa infrastruktur pendidikan dan modal manusia yang layak 

diperlukan sebelum teknologi luar mempengaruhi produktivitas domestik. Sebagai 

contoh, kemampuan ekonomi asia untuk menyerap teknologi luar di karenakan 

tenaga kerja ahli dan berpendidikan mereka. Studi lain pada spillover 

multinasional menyebutkan bahwa level dan efisiensi dari sosial infrastruktur, 

pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal dapat berakibat positif pada hubungan 

penciptaan, Dunning 1980 (dalam Etienne dan Leslie, 2006:50). 

Coe. et al. (dalam Etienne dan Leslie, 2006:55) menemukan interaksi 

antara R&D luar negeri dengan level pendidikan dan menyimpulkan bahwa 

tenaga kerja yang berpendidikan tinggi sangat mungkin untuk menggunakan 

teknologi luar secara efektif. Borenzstein et al 1998 (dalam Etienne dan Leslie, 

2006:58) menemukan level dari modal manusia yang diperlukan untuk investasi 

asing dalam mengambil efek manfaat pada pertumbuhan. Investasi asing 

mempengaruhi dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi pada negara yang dituju 

dan pada saat yang sama mempromosikan perdagangan. Sedangkan Dunning 

 
 

 



 
 

1981 (dalam Etienne dan Leslei, 2006:60) mengemukakan bahwa perkembangan 

modal manusia mempengaruhi aliran investasi asing secara positif. Tenaga kerja 

yang terlatih, berpendidikan, disektor publik dan privat secara internasional 

kompetitif memfasilitasi spilover FDI (Foreign Direct Investment atau Investasi 

Asing Langsung) (Schneider dan Frey dalam Etienne dan Leslie, 2006:65). 

2.2.5.  Pertumbuhan dan Peran Kemajuan Teknologi 

 Model Solow menekankan pentingnya peran teknologi dalam 

mempertahankan pertumbuhan produktifitas dan profitabilitas kapital serta 

penelitian tentang produktivitas pada sumber-sumber perubahan teknologi. 

Perubahan teknologi merupakan bentuk akumulasi kapital itu sendiri, sering 

disebut akumulasi ”knowledge  capital” yaitu investasi pada pendidikan. 

 Sekarang kemajuan teknologi akan dimasukkan sebagai sumber 

pertumbuhan ekonomi pada model Solow. Sampai saat ini kita mengansumsikan 

hubungan yang tetap antara input kapital dan tenaga kerja serta output untuk 

memasukkan kemajuan teknologi, kembali pada fungsi produksi awal:  

Y = f (K, L) 

Kemudian fungsi produksi ditulis sebagai berikut: 

Y = f (K, L x E) 

Dimana E merupakan variabel baru yang disebut efficiency of labor. Efficiency of 

labor mencerminkan pengetahuan tentang metode produksi seperti perbaikan 

teknologi dan kenaikan efisisensi tenaga kerja. Dimana efisiensi tenaga kerja juga 

naik apabila terdapat perbaikan kesehatan, pendidikan atau keterampilan. 

 L x E adalah tenaga kerja diukur dalam unit efisiensi, L adalah jumlah 

pekerja dan E efisiensi setiap pekerja. Fungsi produksi baru ini menyatakan 

 
 

 



 
 

bahwa output total Y tergantung pada jumlah unit kapital K dan efisinsi unit 

tenaga kerja L x E.  

 Asumsi paling sederhana mengenai kemajuan teknologi adalah kemajuan 

teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja E tumbuh pada tingkat yang tetap. 

Bentuk kemajuan teknologi ini disebut labor-augmenting. Jika angkatan kerja L 

tumbuh sebesar n dan efisiensi setiap unit tenaga kerja E tumbuh sebesar g, maka 

efisiensi unit tenaga kerja L x E tumbuh sebesar n+g. Efisiensi tenga kerja tumbuh 

disebabkan karena dua alasan yaitu pertumbuhan penduduk dan produktivitas 

pekerja yang lebih tinggi. Pertumbuhan efisiensi tenaga kerja merupakan 

penjumlahan dari komponen ini. Perubahan teknologi meningkatkan tingkat 

pertumbuhan perekonomian karena meningkatkan tingkat pertumbuhan angkatan 

kerja dalam unit efektif. Model Solow ini juga menunjukkan bahwa hanya 

kemajuan teknologi yang dapat menjelaskan kenaikan standar hidup terus 

menerus.  

 Peran kemajuan teknologi juga dapat dilihat dari uraian sebagai berikut: 

Titik awal analisis model pertumbuhan Solow adalah fungsi produksi, yaitu 

output merupakan fungsi dari stok kapital, input tenaga kerja dan teknologi. 

 Y = (K,L,r) 

Dimana Y adalah tingkat produksi, K adalah stok modal kapital, L adalah jumlah 

pekerja, r adalah tingkat pertumbuhan.  

Perubahan teknologi merupakan simbol dari setiap perubahan dalam 

proses produksi maupun pengolahan produk-produk baru sehingga output yang 

lebih banyak atau lebih sedikit dapat diperoleh dari sejumlah input yang sama. 

Perubahan teknologi itu sendiri merupakan suatu proses penyempurnaan yang 

 
 

 



 
 

berlangsung secara terus menerus. Sejalan dengan waktu dan berkembangnya 

teknologi, akan lebih banyak output yang diproduksi pada tingkat input kapital 

dan tenaga kerja yang sama. Kemajuan teknologi bersumber dari akumulasi 

pengetahuan dan ini kemudian digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. 

Akumulasi pengetahuan dapat terjadi dalam tiga hal yaitu: pertama, 

tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja meningkat memungkinkan 

untuk memperbaiki kinerja agar lebih produktif. Kedua, perusahaan-perusahaan 

dapat melaksanakan R & D akan pengetahuan teknik dan diterapkan pada proses 

produksi. Ketiga, perusahaan dapat menerapkan pengetahuan mengenai praktek 

dan teknik terbaik pada produksi dan manajemen. 

2.2.6.  Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang dibentuk oleh 

berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan 

tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Indikator ini penting 

untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dan berguna 

untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang (BPS Indonesia, 

2001/2002:95). 

 

2.3.  Hubungan Pendidikan Dengan Sumberdaya Manusia 

 Seperti halnya investasi pada kapital fisik, investasi pada sumberdaya 

manusia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk termasuk pendidikan informal, 

on the job training, perbaikan kesehatan dan sebagainya. Pendidikan formal 

biasanya dianggap sebagai faktor fundamental dalam pembentukan akumulasi 

sumberdaya manusia yang dapat dilengkapi tetapi belum dapat digantikan oleh 

 
 

 



 
 

bentuk lain investasi yang sejenis. Karena alasan inilah dan juga karena 

ketersediaan data, model pertumbuhan empiris memusatkan pada tingkatan utama 

pendidikan yaitu pendidikan menegah umum (lanjut) dan kejuruan untuk 

mencakup proses akumulasi. Keterampilan yang relevan dengan produksi 

diasumsikan terkandung dalam individu sesuai dengan kualitas dan kuantitas 

pendidikan dengan tingkat keterampilan meningkat dari pendidikan dasar hingga 

pendidikan lanjut. Walaupun lebih memusatkan pada pendidikan sebagai human 

capital tidak dapat menjelaskan seluruh proses pembentukan human kapital, namun 

telah dapat mencakup komponen yang penting. 

 

2.4.  Hubungan Pendidikan Dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam teori pembangunan kontemporer menerangkan bahwa yang dapat 

memacu pertumbuhan ekonomi justru faktor modal manusia (human capital) yang 

bertumpu pada pendidikan. Pendidikan mempunyai nilai ekonomi yang 

sedemikian tinggi. Pergeseran teori pembangunan kontemporer dikemukakan, 

bahwa pendidikan mempunyai keterkaitan yang amat erat dengan pembangunan 

ekonomi. 

Pendidikan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

berdasarkan asumsi bahwa pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang 

produktif karena memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang 

memadai. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas yang memadai merupakan faktor 

determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, sehingga memberikan stimulasi 

bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi nilai ekonomi pendidikan itu terletak pada 

sumbangannya dalam menyediakan atau memasok tenaga-tenaga kerja terdidik, 

 
 

 



 
 

terampil, berpengetahuan dan berkompetensi tinggi sehingga lebih produktif. 

Lebih dari itu, pendidikan dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang 

kehidupan yang maju di masa depan serta menanamkan sikap mental dan etos 

kerja tinggi. Kedua hal tersebut, secara psikologis, akan melahirkan energi yang 

dapat mendorong dan menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai 

kemajuan di masa depan.   

Tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni pertama teori modal manusia, kedua 

teori alokasi atau persaingan status dan, ketiga teori pertumbuhan kelas atau strata 

sosial.  

Pertama Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan 

memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini mendominasi 

literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua 

sampai pada tahun 70-an. Termasuk para pelopornya adalah pemenang hadiah 

nobel ilmu ekonomi Becker dari university Chicago, Amerika Serikat, Denison 

dan Schults (1970). Argumennya adalah manusia yang memiliki tingkat 

pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan 

memiliki pekerjaan dan  upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya 

rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang 

yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya 

ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi. Pada tahun 70-an, teori ini 

mendapat kritik tajam. Argumen yang disampaikan tidak selalu sesuai dengan 

kualitas pekerjaan sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak 

berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Juga ditekankan 

 
 

 



 
 

bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian 

tinggi tidak begitu dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang sangat cepat 

dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan. 

Dengan demikian, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan 

(yang memakan periode jauh lebih pendek sifatnya non formal) akan memiliki 

produktivitas relatif sama dengan orang perpendidikan tinggi dan formal. 

Argumen ini diformalkan dalam teori kedua yaitu dalam suatu teori alokasi atau 

persaingan status yang mendapat dukungan Thurow (1977) dan Collins (1979). 

Teori alokasi atau teori persaingan status ini menganggap bahwa pendidikan 

sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil 

secara sosial menurut strata pendidikan atau tingkatan. Keinginan mencapai 

mencapai status lebih tinggi menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih 

tinggi. Meskipun orang-orang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi 

dalam pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang berpendidikan 

lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan 

ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi. Ketiga, teori pertumbuhan kelas atau 

strata sosial beragumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan 

stuktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih 

menekankan studi-studi tentang hal-hal klasik, kemanusiaan dan pengetahuan lain 

yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara 

pendidikan untuk rakyat kebanyakan diciptakan sedemikian rupa untuk melayani 

kepentingan kelas yang dominan. Hasilnya, proses pertumbuhan kelas 

menghambat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini didukung 

 
 

 



 
 

antara lain oleh Bowles dan Gintis (1976) yang mengemukakan pendapat pada 

teori pertumbuhan kelas atau strata sosial.  

 

2.5.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai pendidikan, sumberdaya manusia, investasi dan 

pertumbuhan ekonomi di lakukan oleh peneliti sebelumnya: 

a. Penelitian oleh Psacharopoulus (2000:12), menunjukkan kontribusi 

pendidikan, secara relatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat 

variasi yang beragam asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah 

pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja 

meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.  

b. Penelitian oleh Razin (2000:3) yang telah menemukan hubungan yang positif 

dan signifikan yang tinggi antara pertumbuhan GDP perkapita dengan 

pendidikan . 

c. Schweke (2004:5), menunjukkan bahwa pendidikan bukan saja akan 

melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan 

iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian terdahulu diatas membuktikan bahwa sumbangan human capital 

yang dibangun dengan pendidikan dan pelatihan sangat besar pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Kaitan antara pendidikan dengan pertumbuhan 

mempunyai sifat dinamis dalam pengertian saling. Semakin banyak pendidikan 

terakumulasi atau menumpuk semakin banyak maka pendapatan perkapita suatu 

 
 

 



 
 

negara akan semakin tinggi. Dengan pendapatan perkapita masyarakat yaang 

semakin tinggi maka masyarakat dapat meningkatkan taraf pendidikannya. 

 

2.6.  Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka lebih jauh dapat dilihat 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti terlihat dalam gambar berikut: 

 

 

Gambar 2.1. 
Kerangka Pikir 

 

Pendidikan Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia 

Sejauh mana variabel bebas 
(independent) berpengaruh terhadap 

variabel dependent 

Y= a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + e 

Bagaimana kausalitas antara tingkat 
pendidikan dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia ? 

Kausalitas 

 
 

 

 
 

 



 
 

Berdasarkan Gambar 2.1. ingin diketahui hubungan kausalitas yang terjadi 

antara tingkat pendidikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Tingkat pendidikan yang dimaksud seperti share investasi, share jumlah murid 

sekolah menengah umum di Indonesia dan share jumlah siswa menengah 

kejuruan di Indonesia. Sejauh mana variabel tingkat pendidikan yang dimaksud 

diatas berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 
 
 
2.7.  Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis 

umum penelitian ini adalah diduga ada kausalitas antara pendidikan dengan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun hasil 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif  kuantitatif. Pengertian dari 

deskriptif sendiri yaitu sebuah penelitian yang membuat suatu klarifikasi suatu 

fenomena atau kenyataan sosial dengan cara menggambarkan sejumlah variabel 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Hal ini sesuai dengan 

batasan masalah dan tujuan yang telah disebutkan yaitu untuk mengetahui 

hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

Sedangkan kuantitatif, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan suatu 

skala numerik (angka). Jadi deskriptif  kuantitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk melakukan pengujian kebenaran hipotesis dan analisisnya secara 

statistik atau kuantitatif dan kemudian disertai deskripsi atau penjelasan atas hasil 

penelitian tersebut. 

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini diambil pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas-dinas 

terkait lainnya. 

Penelitian dibatasi pada perhitungan GDP Indonesia, share Investasi  

terhadap GDP Indonesia, share jumlah murid sekolah menengah umum di 

Indonesia, dan share jumlah murid sekolah menengah kejuruan di Indonesia 

 
 

 



 
 

sebagai peningkatan mutu sumber daya manusia serta sebagai penunjang 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

3.3.  Jenis Data dan Sumber Data 

3.3.1.  Jenis Data 

 Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau 

data yang diperoleh secara langsung dari dokumentasi yang dimaksud untuk 

mencari, memeriksa dan mempelajari dokumen tersebut berhubungan dengan 

masalah yang menjadi objek penelitian. 

3.3.2.  Sumber Data 

 Sumber data diperoleh dari berbagai laporan yang diterbitkan Badan 

Pusat Statistik (BPS) seperti jumlah GDP per tahun nasional Indonesia, share 

investasi nasional Indonesia, share jumlah murid sekolah menengah umum di 

Indonesia, dan  share jumlah murid sekolah menengah kejuruan di Indonesia 

yang diambil pada periode tahun 1997 hingga tahun 2007. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai 

sumber dengan studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu pengambilan data 

dengan jalan menggunakan arsip-arsip atau dokumen yang diperoleh dari obyek 

yang diteliti. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dokumentasi yang 

ada pada Badan Pusat Statistik (BPS)  yang merupakan alat utama dalam 

penelitian ini. Data yang diperoleh disesuaikan dengan jangka waktu penelitian 

yakni tahun 1997 sampai tahun 2007. 

 
 

 



 
 

3.5.  Konsep Variabel Penelitian dan Batasan Variabel Penelitian 

3.5.1.  Konsep Variabel Penelitian 

 Suatu penelitian yang baik mengharuskan definisi yang jelas antara konsep 

secara teoritis dengan variabel sebagai suatu tatanan operasional yang mempunyai 

variasi nilai. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan, kelompok atau 

individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 

 Variabel merupakan konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai.  

Variabel diartikan sebagai sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian. 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian inji adalah: 

a. Variabel Dependent atau Variabel Terikat (Y). 

Variabel Dependent atau variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat 

adanya variabel independent atau variabel bebas. Adapun variabel Dependent 

atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi 

(economic growth) Indonesia, yaitu GDP nasional Indonesia pertahun, yang 

dinotasikan dengan EG. 

b. Variabel Independent atau Variabel Bebas (X) 

Variable Independent atau variabel bebas dalah variabel perlakuan untuk 

diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah:  

1) Share investasi dinotasikan dengan IR. 

2) Share jumlah murid sekolah menengah umum di Indonesia dinotasikan 

dengan PER. 

 
 

 



 
 

3) Share jumlah siswa menengah kejuruan di Indonesia dinotasikan dengan SER. 

3.5.2.  Batasan Variabel Penelitian 

Batasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi 

salah persepsi dan kesalahpahaman terhadap variabel-variabel yang dianalisis 

adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan ekonomi (EG) 

Pertumbuhan ekonomi disini dinotasikan dengan jumlah PDB Indonesia per 

tahun dari tahun 1997 hingga tahun 2007. 

b. Share investasi  Indonesia (IR). 

Investasi Indonesia dalam penelitian ini adalah rasio atau prosentase yang 

dialokasikan pemerintah untuk pendidikan, baik investasi dalam bidang 

pembangunan infrastruktur maupun pengadaan tekhnologi pendukung dari 

tahun 1997 hingga tahun 2007. 

c. Share jumlah murid sekolah menengah umum di Indonesia (PER). 

Jumlah seluruh murid sekolah menengah umum di Indonesia dari tahun 1997 

hingga tahun 2007 yang tercatat di Badan Pusat Statistik 

d. Share jumlah murid sekolah menengah kejuruan di Indonesia (SER). 

Jumlah keseluruhan murid sekolah menengah kejuruan di Indonesia dari tahun 

1997 hingga tahun 2007 yang tercatat di Badan Pusat Statistik. 

 

3.6.  Metode Analisis Data 

 Dalam menganalisis sebuah data, maka harus digunakan metode analisis 

yang tepat. Sehingga dihasilkan suatu kajian ilmiah yang benar-benar 

representatif. Metode analisis yang digunakan peneliti adalah analisis regresi 

 
 

 



 
 

linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas 

dan terikat.  

 Metode atau model yang dimaksud dalam perumusan fungsi yang di tulis 

sebagai berikut: 

Y = f(X1, X2, X3) atau EG = f (IR, PER, SER) 

Kemudian model tersebut dirumuskan dalam suatu estimasi regresi 

dengan formulasi sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 atau EG = a + b1IR + b2PER + b3SER 

Dimana: 

Y   =  Pertumbuhan GDP. 

X1  =  Share investasi. 

X2 = Share jumlah murid sekolah menegah umum di Indonesia (PER). 

X3 = Share jumlah murid sekolah menengah kejuruan di Indonesia(SER). 

a   =  Konstanta. 

 

3.7.  Uji Kausalitas Granger  

 Uji kausalitas Granger digunakan untuk menentukan bagaimana hubungan  

yang sebenarnya antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Ide dasar dari 

konsep kausalitas adalah mengidentifikasi satu variabel sebagai variabel tak bebas 

(Y) dan variabel lainnya sebagai variabel bebas (X), maka akan dibuat asumsi 

secara implisit bahwa perubahan variabel bebas akan menyebabkan perubahan 

variabel tak bebas. Konsep kausalitas dimana informasi tentang X diharapkan 

akan berpengaruh terhadap keadaan distribusi nilai masa datang dari Y. Konsep 

kausalitas versi Granger (1969) dikenal sebagai konsep kausalitas sejati dimana 

 
 

 



 
 

masa lalu dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang. Akan tetapi masa kini 

tidak dapat memengaruhi masa lalu. Karena itu penelitian ini menggunakan model 

granger. Sebab model ini dapat menjelaskan hubungan sebab akibat variabel yang 

diamati.  

Model Granger secara umum dapat ditulis sebagai berikut: 
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Dengan model ini dapat dijelaskan bahwa suatu model variabel X 

dikatakan menyebabkan Y kalau penyertaan nilai-nilai masa lalu X dapat 

menghasilkan perkiraan yang lebih baik akan Y dibandingkan jika X tidak 

digunakan, dengan kata lain Y = f(x) apabila menggunakan nilai masa lalu 

variabel X dapat menjelaskan atau memprediksikan variabel Y.  

 

3.8.  Uji Statistik 

Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh parsial 

variabel independent terhadap variabel dependent. Atau merupakan pengujian 

kebenaran hipotesis dengan menggunakan pendekatan pengujian statistik yang 

disebut uji signifikan dari regresi, sehingga akan diketahui besarnya koefisien 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara terpisah 

maupun secara bersama-sama. 

3.8.1.  Uji t (Uji Regresi Secara Individual) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui atau menguji tingkat signifikasi masing-

masing  variabel independent secara parsial dalam model regresi. Atau untuk 

 
 

 



 
 

mengetahui signifikasi pengaruh dari variabel bebas (variabel independent) 

terhadap variabel terikat (variabel dependent). 

Tahapan dalam menguji t adalah sebagai berikut:  

a. Merumuskan Hipotesis 

Ho; b 1 = 0 

Berarti variabel independent (XI) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependent (Y). 

Ho;b 1 ≠ 0 

Berarti variabel independent (XI) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependent (Y). 

b.   Menentukan nilai t hitung 

Nilai t hitung dicari dengan rumus 

t hitung = 
(bi) SE

bi  

Dimana: 

bi  =  Koefisien regresi  

SE (bi) =  Standar error koefisien regresi  

3.8.2.  Uji F (Uji Regresi Secara Keseluruhan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh variabel 

bebas (variable independent) secara keseluruhan terhadap variabel terikat 

(variable dependent). Tahapan dalam uji F dilakukan sebagai berikut: 

a.   Menentukan nilai t hitung 

      Ho;b l,b2 = 0 

 
 

 



 
 

Berarti bahwa variabel-variabel independent secara keseluruhan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent.  

Ha; bl, b2 ≠ 0 

Berarti variabel-variabel independent secara keseluruhan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. 

b. Menentukan tingkat signifikasi. 

Tingkat signifikasi yang diharapkan adalah ∝=0,05 dengan df = n-k-1  

N = jumlah pengamatan 

K = jumlah variabel bebas 

c.   Menentukan nilai F hitung. 

Nilai F hitung dicari dengan rumus: 

F =   
l)-k-)/(nR-(1

k / R
2

2

 

Keterangan: 

R2 =  Koefisien determinasi  

k =  Jumlah variabel bebas 

n =  Jumlah sampel 

F =  Uji hipotesis 

3.8.3.  Uji R2 (Koefisien determinasi) 

 Uji R2 digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam uji R2 memiliki nilai antara 0 dan 

1 (0<R2<1) dimana semakin tinggi nilai R2 (semakin mendekati nilai l) maka 

semakin besar kontribusi independent variable dalam menjelaskan dependent 

 
 

 



 
 

variabel. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin besar R2, kesalahan dalam 

membuat kesimpulan akan semakin kecil demikian pula sebaliknya. 

 

3.9. Uji Asumsi Klasik 

Untuk dapat melakukan analisis regresi linier berganda perlu pengujian 

asumsi persyaratan analisis yaitu autokorelasi, normalitas, multikolinieritas dan 

heteroskedastilitas, agar data bermakna dan bermanfaat sehingga menghasilkan 

penduga yang terbaik (Best Linear Unbiased Estimator = Blue). 

3.9.1. Normalitas 

Dimaksudkan untuk mengetahui apakah dari variabel-variabel penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Variabel yang berdistribusi normal apabila 

modelnya dapat memberikan estimasi Y sama atau mendekati dengan nilai asal Y. 

pengujian dilakukan dengan uji chi square (X2) terhadap standar residual. Bila 

nilai signifikansi chi square lebih kecil dari 0,05 (5%) maka data terdistribusi 

normal (Sekaran, 2003). 

3.9.2. Multikolinieritas 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

sempurna antara variabel bebas yang menjelaskan model regresi. Untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan cara melihat nilai VIF 

(Variance Inflating Factor). Bila VIF lebih kecil dari 5 atau angka tolerance 

disekitar atau kurang dari 1 maka tidak terjadi multikolinieritas (Nunung, 2002).   

3.9.3. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi bila varian Y berubah karena variabel X 

berubah, sehingga timbul perbedaan karena adanya gangguan (ei) yang timbul 

 
 

 



 
 

dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang berbeda. Salah satu asumsi 

penting dari model OLS (Ordinary Least Square) adalah bahwa gangguan yang 

timbul dalam fungsi regresi adalah non-heteroskedastisitas (homoskedastisitas) 

yaitu data mempunyai varian yang sama. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat digunakan uji p-plot yaitu dengan melihat pola yang 

terjadi. Bila p-plot memotong diantara sumbu X dan sumbu Y dan tidak 

membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Sekaran, 2003). 

3.9.4. Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian obserfasi yang di 

urutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti 

dalam data cross-sectional). 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi pada persamaan penduga dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah dengan membandingkan DW 

statistik dibandingkan dengan nilai kritis DU DW tabel.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Gambaran Umum Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

 Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada fase awal 

pembangunan sangat rendah. Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya 

bisa diukur dengan memakai banyak indikator diantaranya adalah tingkat 

pendapatan nasional perkapita dan laju pertumbuhan output agregat atau PDB 

rata-rata pertahun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini: 

Tabel 4.1.  
Pertumbuhan PDB Menurut Harga Konstan 

 
Tahun Δ % PDB (Y) 
1997 4,65
1998 -13,13
1999 ,79
2000 4,92
2001 3,44
2002 3,66
2003 4,10
2004 5,40
2005 6,90
2006 7,60
2007 8,30

 Sumber: BPS, diolah  
 

  Dari Tabel 4.1. dapat dilihat adanya kecenderungan kenaikan tingkat 

pendapatan nasional, meskipun berfluktuasi, yaitu lajunya mengalami siklus naik 

dan turun selama kurun waktu 1997-2007. Hal ini disebabkan pada pertengahan 

1997, Indonesia seperti negara lainnya dikawasan Asia Timur dan Asia Tenggara 

dihantam oleh krisis ekonomi yang sangat parah sehingga pada tahun 1998 terjadi 

penurunan perkembangan ekonomi yang digambarkan oleh PDB yaitu menurun 

sebesar minus 13,13 % dibandingkan tahun 1997. Pada tahun 1999, dampak krisis 

 
 

 



 
 

ekonomi telah mulai bisa dikendalikan dan PDB pada tahun tersebut tumbuh 

sebesar 0.8 % dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terus 

membaik pada tahun 2000 yaitu sebesar 4.9 %. Pada tahun 2001 sampai dengan 

tahun 2004 dengan perhitungan PDB berdasarkan tahun dasar 2000, ekonomi 

Indonesia tumbuh rata2 sebesar 4.6 %. Pada triwulan I tahun 2005 dibandingkan 

triwulan I tahun 2004 (year on year) PDB tumbuh sebesar 6.4 %. Dalam 

perkembangannya, selama tahun 2000-an beberapa indikator menunjukkan bahwa 

proses pemulihan ekonomi semakin menguat. Kondisi perekonomian mengalami 

perkembangan yang positif. 

 

Tabel 4.2.  
Share Kapital Terhadap PDB 

 
Tahun Share Investasi (X1) 
1997 31,1 
1998 17,3 
1999 29,5 
2000 30,5 
2001 32,1 
2002 33,2 
2003 35,1 
2004 35,5 
2005 36,5 
2006 37,9 
2007 38,2 

  Sumber: BPS, diolah  

Dari Tabel 4.2. dapat dilihat pergerakannya berfluktuasi, yaitu mengalami 

siklus naik dan turun selama kurun waktu 1997-2007. Hal ini disebabkan karena 

di Indonesia pada masa 1997 - 1999 situasi perekonomian dan politik tidak 

kondusif seperti adanya bencana alam, demontrasi, pergantian kepemerintahan 

dari orde baru menjadi masa reformasi serta ancaman kriminal (bom) yang marak 

terjadi. Investor lokal maupun investor asing dalam investasi lebih 

 
 

 



 
 

mempertimbangkan sikap menunggu, yaitu akan bertindak jika jelas-jelas 

menguntungkan. Namun di tahun 2000-an laju investasi mulai meningkat. Hal ini 

menunjukkan bahwa Indonesia dari sisi ipoleksosbudhankam dapat dipercaya. 

Tabel 4.3.  
Jumlah Murid Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan  

di Indonesia 
 

Tahun 
% Jumlah Murid  

Sekolah Menengah 
Umum (X2) 

% Jumlah Murid 
Sekolah Menengah 

Kejuruan (X3) 
1997 0,6040 0,3956 
1998 0,6053 0,3946 
1999 0,6061 0,3938 
2000 0,6030 0,3969 
2001 0,5986 0,4013 
2002 0,5995 0,4004 
2003 0,6033 0,3966 
2004 0,6112 0,3887 
2005 0,6053 0,3946 
2006 0,6109 0,4012 
2007 0,6147 0,4343 

 Sumber: BPS, Diolah 
 

Dari Tabel 4.3. dapat dilihat pergerakannya berfluktuasi, yaitu mengalami 

siklus naik dan turun selama kurun waktu 1997-2007. Namun secara merata dapat 

dikatakan bahwa pendidikan di SMU dan SMK stabil setiap tahunnya. Hal ini 

disebabkan karena masyarakat di Indonesia sudah memiliki pemikiran bahwa 

pendidikan sangat penting dan bermanfaat. Dengan demikian pendidikan dapat 

menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan di negara mana saja. 

Pendidikan sekarang merupakan kebutuhan primer, sehingga wajib masyarakat 

memperoleh pendidikan. Namun semakin majunya zaman, biaya pendidikan juga 

selangit, sehingga banyak yang putus sekolah. Berarti pemerintah kurang 

maksimal menangani pendidikan. 

 

 
 

 



 
 

4.2. Hasil Analisis Data 

4.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda ini meliputi variabel IR (X1), variabel PER 

(X2), variabel SER (X3) dan variabel EG (Y). Di bawah ini akan disajikan hasil 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

Tabel 4.4.  
Uji Regresi Linier Berganda 

 
Keterangan  b β r t hitung Sig. t Ket 

IR (X1) 1,005 0,879 0,950 8,031 0,000 Sig.
PER (X2) -6358,922 -8,590 -0,751 -3,009 0,020 Sig.
SER (X3) -6529,268 -8,775 -0,758 -3,074 0,018 Sig.
Konstanta (b0)    6396,567      
Koefisien korelasi (R) =  0,957      
Koefisien determinasi (R2) =  0,916      
Adjusted R Square =  0,880      
F hitung =  25,551      
Sig. F =  0,000      
∝ =   0,05  

Sumber: Data diolah, pada lampiran 2 
 

Keterangan: 
 

a. X1, X2 dan X3 adalah variabel bebas yang diteliti. 

b. Angka-angka dalam kolom b adalah koefisien regresi masing-masing variabel 

bebas. 

c. Angka-angka dalam kolom β adalah koefisien yang sudah dibakukan, sehingga 

dapat dibandingkan. 

d. Angka-angka dalam kolom r adalah koefisien parsial masing-masing variabel 

bebas. 

e. Angka-angka dalam kolom t hitung nantinya akan dibandingkan dengan t tabel 

untuk mengetahui signifikan tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat 

dibandingkan dengan ∝ yang digunakan. 

 
 

 



 
 

f. Multiple R adalah koefisien korelasi, yaitu untuk mengukur kebermaknaan 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. 

g. R Square adalah koefisien determinasi, berfungsi menunjukkan besarnya 

kemampuan suatu model dalam menjelaskan keragaman variabel terikat. 

h. Adjusted R Square adalah koefisien determinasi yang disesuaikan yang 

gunanya untuk mengkoreksi R Square agar lebih mendekati ketepatan antara 

model, populasi dan sampel bila ada pengaruh. 

i. F hitung dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat dengan membandingkan F hitung dengan F 

tabel. 

j. Konstanta (bo) adalah tetap, maksudnya bahwa perubahan-perubahan yang 

terjadi pada variabel terikat Y sangat dipengaruhi atau tergantung pada 

perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel bebas X.  

Dengan memperhatikan angka-angka dari Tabel 4.6. akhirnya dapat 

disusun persamaan regresi linier berganda pada penelitian sebagai berikut:   

Y = bo +  b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 

EG = 6396,567 + 1,005IR - 6358,922PER - 6529,268SER + 2,03057 

4.2.2. Hasil Pengujian Statistik 

a. Uji F 

Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh parsial 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Menggunakan tingkat signifikansi α = 

0,05, di mana tingkat signifikasinya ditentukan dengan nilai probabilitas < 

0,05 atau dengan membandingkan signifikasinya nilai F hitung dengan α = 

 
 

 



 
 

0,05. Hipotesis nol (Ho) akan diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Signifikasinya nilai F hitung < α = 0,05, maka signifikan 

Signifikasinya nilai F hitung > α = 0,05, maka tidak signifikan 

Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS pada Tabel 4.4, maka 

diperoleh F hitung sebesar 25,551 dengan signifikasi nilai F < 5% (0,000 < 

0,05), jelas terlihat Ho ditolak atau bisa diartikan bahwa hipotesis yang 

menyatakan tidak ada pengaruh bersama-sama antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, tidak dapat diterima atau harus ditolak dan nilai F dinyatakan 

signifikan). Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5.  
Perhitungan Pengujian Hipotesis (Uji F) 

 
Hipotesis Nilai Status 

Terdapat pengaruh yang signifikan secara 
serentak dari variabel share investasi, share 
jumlah murid sekolah menengah umum, share 
jumlah murid sekolah menengah kejuruan 
terhadap pertumbuhan ekonomi 

F       = 25,551 
Sig F = 0,000 
α        = 0,05 

Ho ditolak 

 
b. Uji t  

Analisis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh secara 

individu (masing-masing satu per satu) antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Dengan diketahuinya koefisien parsial (r), berarti dapat mengetahui 

variabel bebas (X) mempunyai keeratan pengaruh terhadap variabel terikat (Y).   

Untuk menguji hipotesis secara parsial, alat uji yang dipergunakan 

adalah koefisien parsial (r). Untuk keperluan pengujian ini dengan melihat 

apakah nilai-nilai koefisien yang diperoleh bernilai nyata atau tidak antara 

thitung pada tingkat keyakinan 5% atau (α=0,05).   

 
 

 



 
 

Hipotesis statistiknya adalah: 

Ho: r(Y,Xi…j) = 0 (menunjukkan secara parsial tidak adanya pengaruh yang 
signifikan antara variabel X i…j dengan variabel Y).                                         

Ha: r(Y,Xi…j) ≠ 0 (menunjukkan secara parsial adanya pengaruh yang 
signifikan antara variabel X i…j dengan variabel Y). 

 
Untuk mengetahui variabel bebas (X) mana yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap variabel terikat, yakni EG (Y), maka dapat di lihat pada nilai 

keofisien parsial (r) pada Tabel 4.4. Selanjutnya dari Tabel 4.4. dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Hasil analisis parsial antara variabel IR (X1) terhadap variabel EG (Y) 

diperoleh nilai t hitung = 8,031 dengan p (sig) = 0,000 < 0,05, maka Ha 

diterima. Hal ini berarti ada pengaruh signifikan antara variabel IR (X1) 

terhadap variabel EG (Y). Variasi perubahan nilai variabel terikat (Y) yang 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas (X1) sebesar 95%. Sedangkan 

berdasarkan nilai koefisien beta (β), diperoleh nilai koefisien beta (β) positif 

(searah), yaitu 0,879, artinya bahwa semakin meningkat variabel IR (X1), 

maka akan semakin meningkat pula variabel EG (Y). Alasan kesignifikanan 

positif (searah), yaitu sudah pasti pertumbuhan GDP akan meningkat jika 

ada subsidi dari pemerintah maupun dari investor yang statusnya sebagai 

investasi. Sehingga dengan dana yang cukup akan dapat meningkatkan 

kualitas suatu pendidikan dan akan berdampak positif pada pertumbuhan 

GDP suatu negara. 

2) Hasil analisis regresi dan parsial antara variabel PER (X2) terhadap variabel 

EG (Y) diperoleh nilai t hitung = -3,009 dengan p (sig) = 0,020 < 0,05, 

maka Ha diterima. Hal ini berarti ada pengaruh signifikan antara variabel 

PER (X2) terhadap variabel EG (Y). Variasi perubahan nilai variabel terikat 

 
 

 



 
 

(Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (X2) sebesar -75,1%. 

Sedangkan berdasarkan nilai koefisien beta (β), diperoleh nilai koefisien 

beta (β) negatif (tidak searah), yaitu -8,590, artinya apabila variabel PER 

(X2) meningkat, maka variabel EG (Y) akan menurun.Alasan 

kesignifikanan negatif (tidak searah), yaitu jumlah murid sekolah menengah 

umum yang lulus masih kesulitan untuk bekerja karena keterbatasan 

penguasan teknologi dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja 

sehingga rata-rata masih melanjutkan kuliah. Apalagi jumlah murid sekolah 

menengah umum yang tercantum dalam penelitaian ini termasuk jumlah 

siswa sekolah umum yang belum lulus. Jadi dapat dikatakan bahwa share 

jumlah murid sekolah menengah umum bukan jaminan yang dapat memacu 

pertumbuhan GDP suatu negara. 

3) Hasil analisis regresi dan parsial antara variabel SER (X3) terhadap variabel 

EG (Y) diperoleh nilai t hitung = -3,074 dengan p (sig) = 0,018 < 0,05, 

maka Ha diterima. Hal ini berarti ada pengaruh signifikan antara variabel 

SER (X3) terhadap variabel EG (Y). Variasi perubahan nilai variabel terikat 

(Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (X3) sebesar -75,8%. 

Sedangkan berdasarkan nilai koefisien beta (β), diperoleh nilai koefisien 

beta (β) negatif (tidak searah), yaitu -8,775, artinya apabila variabel SER 

(X3) meningkat, maka variabel EG (Y) akan menurun. Alasan 

kesignifikanan negatif (tidak searah), kurang lebih sama dengan yang terjadi 

pada siswa skolah mengah umum, yaitu jumlah murid sekolah kejuruan 

yang lulus belum tentu langsung bekerja dan rata-rata masih melanjutkan 

kuliah, apalagi jumlah murid sekolah kejuruan yang tercantum dalam data 

 
 

 



 
 

penelitian ini mencakup jumlah siswa kejuruan yang belum lulus. Jadi dapat 

dikatakan bahwa share jumlah murid sekolah kejuruan bukan jaminan yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan GDP suatu negara. 

Berdasarkan penjelasan mengenai pengaruh secara parsial dari masing-

masing nilai variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dimana masing-

masing nilai (sig. t) dari variabel bebas (X) menunjukkan angka < 0,05, maka 

dapat dikatakan hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini dapat diterima. 

Jadi dari hasil analisis secara parsial, dapat dikatakan bahwa hasil 

penelitian sekarang berbanding lurus dengan semua tinjauan empiris. Hasilnya 

adalah antara variabel bebas memiliki pengaruh signifikan positif dan negatif 

terhadap variabel terikat. 

Selanjutnya untuk mengetahui variabel bebas (X) mana yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat, yakni variabel EG 

(Y), maka dapat di lihat pada nilai koefisien beta (β) pada Tabel 4.4, yaitu 

variabel SER (X3) (-8,775) dan berpengaruh negatif (tidak searah). 

c. Uji R2 (Koefisien Determinan) 

Jika dilihat dari koefisien korelasi (R) sebesar 0,957, berarti bahwa 

variabel IR (X1), variabel PER (X2) dan variabel SER (X3) mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel EG (Y). Untuk nilai koefisien 

determinasi (R2) menunjukkan sebesar 0,916, sedangkan koefisien determinasi 

(R2) yang telah terkoreksi dari faktor kesalahan atau bias dengan tujuan agar 

lebih mendekati ketepatan dalam populasi digunakan nilai Adjusted R Square, 

yaitu sebesar 0,880, artinya sebesar 88% keragaman variabel EG (Y) 

ditentukan oleh adanya variabel IR (X1), variabel PER (X2) dan variabel SER 

 
 

 



 
 

(X3), sedangkan sisanya sebesar 12% dipengaruhi oleh variabel bebas lain 

yang tidak diteliti atau di luar model. Alasan kesignifikanan ini, karena 

variabel IR (X1) investasi, variabel PER (X2) jumlah murid sekolah 

menengah umum dan variabel SER (X3) jumlah murid sekolah kejuruan, jelas 

akan meningkatkan pertumbuhan GDP suatu negara dengan catatan 

investasinya besar, jumlah murid sekolah menengah umum dan jumlah murid 

sekolah kejuruan sudah banyak yang bekerja dan merupakan SDM yang 

potensi.  

4.2.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik   

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dibuktikan dengan menggunakan signifikansi chi 

square. Bila diperoleh nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 bahkan sama 

dengan 1 (sempurna). Namun khusus variabel PER (X2) kurang normal. Akan 

tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan normal, karena dari empat variabel 

yang diteliti hanya satu variabel yang signifikasi lebih besar dari 0,05. 

Cara lain adalah dengan melihat asumsi kenormalan nilai residual 

dapat terpenuhi, sehingga dalam penelitian data tetap terdistribusi normal atau 

terbentuk garis normal pada normal p-plot. 

Untuk memperjelas uraian di atas, maka di bawah ini disajikan gambar 

yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi, yaitu: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Tabel 4.6.  
Uji Normalitas 

Test Statistics

,000 1,273 ,818 ,000
10 8 9 10

1,000 ,996 1,000 1,000

Chi-Squarea,b

df
Asymp. Sig.

IR PER SER EG

11 cells (100,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 1,0.

a. 

9 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 1,2.

b. 

10 cells (100,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 1,1.

c. 

 
Sumber: Data diolah, pada lampiran 1 

 
 

Grafik 4.1. 
Grafik Normal Plot 
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Sumber: Data diolah, pada lampiran 2 
 
 

Dengan melihat grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa pada 

grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan 

bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang 

sempurna antara variabel bebas yang menjelaskan model regresi.  

 
 

 



 
 

Menurut Utami (2002:28) dengan menggunakan besaran VIF (Variance 

Inflating Factor) dan tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas 

multikol adalah mempunyai nilai VIF < 5 atau angka tolerance disekitar atau 

kurang dari 1. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi bebas 

multikollinieritas. Hasil pengujian ditunjukkan tabel berikut:  

 
Tabel 4.7.  

Uji Multikolinieritas  

Coefficientsa

,998 1,002
,001 681,787
,001 681,735

IR
PER
SER

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: EGa. 
 

Sumber: Data diolah, pada lampiran 3 
 

 
Hasil analisis dari tabel di atas menunjukkan bahwa hanya VIF variabel 

IR (X1) yang mempunyai nilai VIF kurang dari 5 namun jika dilihat dari angka 

tolerance semua variabel kurang dari 1, maka kesimpulannya semua variabel 

bebas di atas bebas dari multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pada model regresi ini diuji apakah tidak terjadi kesamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dimana residual merupakan 

perbedaan antara nilai observasi (Y) dan nilai prediksi (Ŷ). Pengujian 

menggunakan p-plot. 

Menurut Utami (2002:27), pedoman yang digunakan adalah: 
 

 
 

 



 
 

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

terdapat heterokedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat 

heterokedastisitas. 

Dengan demikian dari scatterplot atau grafik terlihat titik-titik 

menyebar, membentuk pola tertentu yang tidak jelas, serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terdapat 

hubungan Heteroskedastisitas  

Untuk memperjelas uraian di atas, maka di bawah ini disajikan gambar 

yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi, yaitu: 

 
Grafik 4.2.  

Uji Heteroskedastisitas 
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Sumber: Data diolah, pada lampiran 2 

 
 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana gangguan pada periode 

tertentu berkorelasi terhadap variabel gangguan pada periode sebelumnya, atau 

 
 

 



 
 

dengan kata lain variabel gangguan random. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan beberapa pengujian antara lain 

dengan uji durbin watson. Dengan menggunakan SPSS, yaitu uji DW (durbin 

watson). Dari hasil pengujian pada semua variabel, nilai DW sebesar 1,265, 

sedangkan DW tabel untuk variabel = 4 dengan taraf signifikan 5% sebesar DL 

1,11 dan DU 1,21, maka nilai 4-DL sebesar 2,89 dan nilai 4-DU sebesar 2,79. 

Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi, artinya ada salah satu dari 

variabel bebas (X) yang menjadi pengganggu terhadap variabel terikat (Y), 

maka akibatnya parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya tidak 

minimum, sehingga tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor 

kelambanan (inersia), kesalahan dalam menentukan model penggunaan lag 

pada model dan tidak memasukkan variabel yang penting serta adanya 

manipulasi data. Jadi cara mengatasi supaya tidak ada autokorelasi, maka harus 

memperhatikan hal-hal tersebut di atas. 

Untuk memperjelas uraian di atas, maka di bawah ini disajikan gambar 

yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi, yaitu: 

 
Gambar 4.1.  

Uji Autokorelasi  
 

  

Autokorelasi Ragu      Bebas  Ragu Autokorelasi 
 Ragu Autokorelasi Ragu 

 

 
    
DL      DU       1,265        4-DU       4-DL 
 1,11        1,21   2,79        2,89 

 
Sumber: Data diolah, pada lampiran 1 

 
 

 



 
 

 
 

4.2.4. Uji Kausalitas Granger  

Sebelum menginterpretasi data hasil analisis dalam penelitian ini, terlebih 

dahulu harus dilakukan uji kausalitas Granger. Uji kausalitas Granger digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang satu sama lain saling 

mempengaruhi. 

Uji kausalitas Granger ini dilakukakan dengan mengestimasikan empat 

persamaan di bawah ini. Terlebih dahulu ditetapkan besarnya lag atau k. Umunya 

digunakan k = N1/3. Pada penelitian ini, besarnya N adalah 10, maka k = 3. 

a. Pengujian Granger IR (X1) terhadap EG (Y) 

Uji Granger mengasumsikan bahwa informasi relevan untuk 

memprediksi variabel IR dan EG semata-mata ada dalam data time series. Uji 

ini mengestimasi dua persamaan regresi berikut: 

IR = αEG +  βIR + u1t (1) 

EG = αEG + βIR +  u2t (2) 

Diasumsikan bahwa error u1t dan u2t tidak berkorelasi. Persamaan (1) 

menyatakan bahwa IR tahun ini berhubungan dengan IR tahun lalu, dua tahun 

lalu dan tiga tahun lalu dan juga berhubungan dengan EG tahun lalu, dua 

tahun lalu dan tiga tahun lalu.  

Ada dua hipotesis yang diuji: 

1) Hipotesis pertama, pada persamaan (1): H0: α = 0, menyatakan EG does 

not Granger cause IR (EG tidak menyebabkan Granger pada IR). Jika prob 

< 0,05 maka H0 ditolak (signifikan) sebaliknya jika prob > 0,05, maka H0 

diterima (tidak signifikan). 

 
 

 



 
 

2) Hipotesis kedua, pada persamaan (2): H0: β = 0, menyatakan IR does not 

Granger cause EG (IR tidak menyebabkan Granger pada EG). Jika prob < 

0,05 maka H0 ditolak (signifikan) sebaliknya jika prob > 0,05, maka H0 

diterima (tidak signifikan). 

Berdasarkan dua persamaan ini dapat dilihat beberapa kemungkinan 

sebagai berikut: 

1) Jika hipotesis pertama signifikan dan hipotesis kedua tidak signifikan, maka 

dapat disimpulkan terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari 

EG ke IR (EG berpengaruh terhadap IR). 

2) Jika hipotesis kedua signifikan dan hipotesis pertama tidak signifikan, maka 

dapat disimpulkan terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari 

IR ke EG (IR berpengaruh terhadap EG). 

3) Jika kedua hipotesis signifikan, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan 

kausalitas (Granger) bilateral antara IR dan EG (IR dan EG saling 

mempengaruhi). 

4) Jika kedua hipotesis tidak signifikan, digunakan nilai probabilitas terkecil 

untuk menentukan hubungan kausalitas (Granger) unidirectional.  

a) Jika prob hipotesis pertama lebih kecil daripada prob hipotesis kedua, 

maka terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari EG ke IR 

(EG berpengaruh terhadap IR).  

b) Jika prob hipotesis kedua lebih kecil daripada prob hipotesis pertama, 

maka terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari IR ke EG 

(IR berpengaruh terhadap EG). 

Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

 
 

 



 
 

 

Tabel 4.8.  
Uji Kausalitas Grager Antara EG dengan IR 

 
Variabel Koefisien Koefisien Prob 
EG-IR α 0,878  0,8785 
IR-EG β  0,391  0,0000 

                Sumber: Data diolah, pada lampiran 3 dan 4 
 

 

 

Karena kedua hipotesis tidak signifikan, dan nilai prob hipotesis 1 

lebih kecil dari prob hipotesis 2, maka terdapat hubungan kausalitas (Granger) 

unidirectional dari EG ke IR (EG berpengaruh terhadap IR).  

b. Pengujian Granger PER (X2) terhadap EG (Y) 

Uji Granger mengasumsikan bahwa informasi relevan untuk 

memprediksi variabel PER dan EG semata-mata ada dalam data time series. 

Uji ini mengestimasi dua persamaan regresi berikut: 

PER = αEG +  βPER + u1t  (1) 
 
EG = αEG + βPER +  u2t (2) 
 

Diasumsikan bahwa error u1t dan u2t tidak berkorelasi. Persamaan (1) 

menyatakan bahwa PER tahun ini berhubungan dengan PER tahun lalu, dua 

tahun lalu dan tiga tahun lalu dan juga berhubungan dengan EG tahun lalu, 

dua tahun lalu dan tiga tahun lalu.  

Ada dua hipotesis yang diuji: 

1) Hipotesis pertama, pada persamaan (1): H0: α = 0, menyatakan EG does 

not Granger cause PER (EG tidak menyebabkan Granger pada PER). Jika 

 
 

 



 
 

prob < 0,05 maka H0 ditolak (signifikan) sebaliknya jika prob > 0,05 maka 

H0 diterima (tidak signifikan). 

2) Hipotesis kedua, pada persamaan (2): H0: β = 0, menyatakan PER does not 

Granger cause EG (PER tidak menyebabkan Granger pada EG). Jika prob 

< 0,05 maka H0 ditolak (signifikan) sebaliknya jika prob > 0,05 maka H0 

diterima (tidak signifikan). 

Berdasarkan dua persamaan ini dapat dilihat beberapa kemungkinan 

sebagai berikut: 

1) Jika hipotesis pertama signifikan dan hipotesis kedua tidak signifikan, maka 

dapat disimpulkan terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari 

EG ke PER (EG berpengaruh terhadap PER). 

2) Jika hipotesis kedua signifikan dan hipotesis pertama tidak signifikan, maka 

dapat disimpulkan terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari 

PER ke EG (PER berpengaruh terhadap EG). 

3) Jika kedua hipotesis signifikan, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan 

kausalitas (Granger) bilateral antara PER dan EG (PER dan EG saling 

mempengaruhi). 

4) Jika kedua hipotesis tidak signifikan, digunakan nilai probabilitas terkecil 

untuk menentukan hubungan kausalitas (Granger) unidirectional.  

a) Jika prob hipotesis pertama lebih kecil daripada prob hipotesis kedua, 

maka terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari EG ke 

PER (EG berpengaruh terhadap PER).  

 
 

 



 
 

b) Jika prob hipotesis kedua lebih kecil daripada prob hipotesis pertama, 

maka terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari PER ke 

EG (PER berpengaruh terhadap EG). 

Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.9.  

Uji Kausalitas Granger Antara EG dengan PER 
 

Variabel Koefisien Koefisien Prob 
EG-PER α 0,214  0,1368 
PER-EG β  0,269  0,6980 

               Sumber: Data diolah, pada lampiran 3 dan 4 
 

 
Karena kedua hipotesis tidak signifikan, dan nilai prob hipotesis 2 

lebih kecil dari prob hipotesis 1, maka terdapat hubungan kausalitas (Granger) 

unidirectional dari PER ke EG (PER berpengaruh terhadap EG).  

c. Pengujian Granger SER (X3) terhadap EG (Y) 

Uji Granger mengasumsikan bahwa informasi relevan untuk 

memprediksi variabel SER dan EG semata-mata ada dalam data time series. 

Uji ini mengestimasi dua persamaan regresi berikut: 

SER = αEG +  βSER + u1t  (1) 

EG  = αEG + βSER +  u2t   (2) 

Diasumsikan bahwa error u1t dan u2t tidak berkorelasi. Persamaan (1) 

menyatakan bahwa SER tahun ini berhubungan dengan SER tahun lalu, dua 

tahun lalu dan tiga tahun lalu dan juga berhubungan dengan EG tahun lalu, 

dua tahun lalu dan tiga tahun lalu.  

Ada dua hipotesis yang diuji: 

 
 

 



 
 

1) Hipotesis pertama, pada persamaan (1): H0: α = 0, menyatakan EG does 

not Granger cause SER (EG tidak menyebabkan Granger pada SER). Jika 

prob < 0,05, maka H0 ditolak (signifikan) sebaliknya jika prob > 0,05 

maka H0 diterima (tidak signifikan). 

2) Hipotesis kedua, pada persamaan (2): H0: β = 0, menyatakan SER does not 

Granger cause EG (SER tidak menyebabkan Granger pada EG). Jika prob 

< 0,05, maka H0 ditolak (signifikan) sebaliknya jika prob > 0,05 maka H0 

diterima (tidak signifikan). 

Berdasarkan dua persamaan ini dapat dilihat beberapa kemungkinan 

sebagai berikut: 

1) Jika hipotesis pertama signifikan dan hipotesis kedua tidak signifikan, maka 

dapat disimpulkan terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari 

EG ke SER (EG berpengaruh terhadap SER). 

2) Jika hipotesis kedua signifikan dan hipotesis pertama tidak signifikan, maka 

dapat disimpulkan terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari 

SER ke EG (SER berpengaruh terhadap EG). 

3) Jika kedua hipotesis signifikan, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan 

kausalitas (Granger) bilateral antara SER dan EG (SER dan EG saling 

mempengaruhi). 

4) Jika kedua hipotesis tidak signifikan, digunakan nilai probabilitas terkecil 

untuk menentukan hubungan kausalitas (Granger) unidirectional.  

a) Jika prob hipotesis pertama lebih kecil daripada prob hipotesis kedua maka 

terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari EG ke SER 

(EG berpengaruh terhadap SER).  

 
 

 



 
 

b) Jika prob hipotesis kedua lebih kecil daripada prob hipotesis pertama maka 

terdapat hubungan kausalitas (Granger) unidirectional dari SER ke EG 

(SER berpengaruh terhadap EG). 

Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.9.  

Uji Kausalitas Grager Antara EG dengan SER 
 

Variabel Koefisien Koefisien Prob 
EG-SER α -0,226  -0,1444 
SER-EG β  -0,328  0,6983 

                Sumber: Data diolah, pada lampiran 3 dan 4 
 
 

Karena kedua hipotesis tidak signifikan, dan nilai prob hipotesis 2 lebih 

kecil dari prob hipotesis 1, maka terdapat hubungan kausalitas (Granger) 

unidirectional dari SER ke EG (SER berpengaruh terhadap EG).  

Dari kriteria di atas, IR memiliki hubungan langsung terhadap EG artinya 

peningkatan investasi terhadap pendidikan akan mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi karena akan memacu peningkatan sumber daya manusia 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi dan terakumulasi secara 

nasional dalam PDB. Sementara tingkat pendidikan, yaitu share jumlah murid 

sekolah menengah umum (PER) memiliki hubungan tidak langsung terhadap 

tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk share jumlah murid sekolah 

menengah kejuruan (SER) juga memiliki hubungan tidak langsung terhadap 

tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi peningkatan mutu sumberdaya 

manusia (tingkat pendidikan) sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia 

harus dibarengi dengan penguasaan teknologi dan kemampuan personal untuk 

 
 

 



 
 

berintegrasi dengan kemajuan jaman agar dapat bersaing dan berkompetisi dengan 

arus globalisasi. 

  
4.3. Intepretasi Hasil Analisis 

 Dari hasil analisis simultan, terbukti bahwa ada pengaruh yang bermakna 

(signifikan) antara variabel bebas, yaitu variabel IR (X1), variabel PER (X2), dan 

variabel SER (X3) dengan variabel terikat, yaitu variabel EG (Y), hal ini terbukti 

F-hitung 25,551 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang < 0,05.  

Dari hasil analisis uji pengaruh parsial, terbukti bahwa ada pengaruh yang 

bermakna (signifikan) antara variabel bebas, yaitu variabel IR (X1), variabel PER 

(X2), dan variabel SER (X3) dengan variabel terikat, yaitu variabel EG (Y).  

Lebih lanjut dari hasil analisis uji pengaruh parsial variabel PER (X2) 

adalah variabel yang dominan mempengaruhi variabel EG (Y), hal ini terbukti 

dari nilai koefisien beta (β) variabel PER (X3) paling besar dibandingkan variabel 

bebas (X) lainnya.   

 Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Share investasi (IR-X1) 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa investasi berpengaruh secara 

kausalitas Granger yang menyatakan nilai probabilitas hipotesis 1 lebih besar 

(0,8785) dari probabilitas hipotesis 2 (0,0000), maka terdapat hubungan 

kausalitas Granger dari IR ke EG. Menunjukkan bahwa share investasi (IR-

X1) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (economic 

growth) Indonesia, yaitu GDP nasional Indonesia pertahun (EG-Y) artinya 

bahwa semakin meningkat variabel IR (X1), maka akan semakin meningkat 

 
 

 



 
 

pula variabel EG (Y). Hal ini ditunjukkan dengan koefisien positif 0,879 

dalam análisis variabel ini. Hal ini diperkuat dengan nilai t hitung 8,031. 

Implikasinya membuktikan bahwa share investasi terhadap GDP indonesia 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia pada 

periode penelitian. 

b. Share jumlah murid sekolah menengah umum di Indonesia (PER-X2) 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kedua murid sekolah ini saling 

berpengaruh secara kausalitas Granger yang menyatakan nilai probabilitas 

hipotesis 1 lebih kecil (0,1368) dari probabilitas hipotesis 2 (0,6980), maka 

terdapat hubungan kausalitas Granger dari PER ke EG. Menunjukkan bahwa 

PER saling berinteraksi secara negatif. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

negatif -8,590, dan nilai t hitung -3,009. Implikasinya bahwa share jumlah 

murid sekolah menengah umum di Indonesia memberikan kontribusi negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pekerja. Jika produktivitas 

pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan menurun. Semakin tinggi 

pendidikan, hidup manusia belum tentu berkualitas. Dalam kaitannya dengan 

perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas suatu bangsa, 

pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut belum tentu semakin tinggi.   

c. Share jumlah siswa menengah kejuruan di Indonesia (SER-X3) 

   Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kedua murid sekolah ini saling 

berpengaruh secara kausalitas Granger yang menyatakan nilai probabilitas 

hipotesis 1 lebih kecil (-0,1444) dari probabilitas hipotesis 2 (0,6983), maka 

terdapat hubungan kausalitas Granger dari SER ke EG. Menunjukkan bahwa 

SER saling berinteraksi secara negatif. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

 
 

 



 
 

negatif -8,775, dan nilai t hitung -3,074.  Implikasinya membuktikan bahwa 

share jumlah siswa menengah kejuruan di Indonesia memiliki hubungan tidak 

searah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya jika pendidikan 

meningkat pertumbuhan ekonomi atau produktifitas menurun. Adanya tenaga 

kerja terdidik kurang berpengaruh lagi bila tidak disertai dengan penguasaan 

teknologi, dengan kualitas yang memadai tenaga kerja terdidik yang memadai 

merupakan faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, sehingga 

memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi nilai ekonomi  

pendidikan itu terletak pada sumbangannya dalam menyediakan atau 

memasok tenaga kerja terdidik, terampil dan berpengetahuan, dan 

berkompetensi tinggi sehingga lebih produktif. Di lihat dari data pendidikan 

sekolah menengah menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik dari 

tahun ke tahun dan dengan pendidikan yang lebih baik akan memacu 

pertumbuhan ekonomi yang baik juga dari tahun ke tahun. 

 
4.4. Implikasi Hasil Penelitian 

Pendidikan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, 

karena pendidikan akan melahirkan tenaga kerja produktif yang memiliki 

kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Tenaga kerja terdidik 

dengan kualitas yang memadai merupakan faktor determinan bagi peningkatan 

kapasitas produksi, sehingga memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi.  

Jadi nilai ekonomi pendidikan itu terletak pada sumbangannya dalam 

menyediakan atau memasok tenaga-tenaga kerja terdidik, terampil, 

berpengetahuan, dan berkompetensi tinggi sehingga lebih produktif. Lebih dari 

itu, pendidikan dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang kehidupan yang 

 
 

 



 
 

maju di masa depan, serta menanamkan sikap mental dan etos kerja tinggi. Kedua 

hal tersebut, secara psikologis, akan melahirkan energi yang dapat mendorong dan 

menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai kemajuan di masa depan.   

Tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni pertama teori modal manusia, kedua 

teori alokasi atau persaingan status dan ketiga teori pertumbuhan kelas atau strata 

sosial.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diimplikasikan sebagai 

berikut: 

a. Ada kausalitas atau hubungan timbal balik secara statistik antara pendidikan 

dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung dan positif maupun 

negatif. Jadi tingkat pendidikan dalam penelitian ini yaitu share investasi 

Indonesia (IR), share jumlah murid sekolah menengah umum di Indonesia 

(PER) dan share jumlah siswa menengah kejuruan di Indonesia (SER) terbukti 

memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia (EG). 

b. Secara simultan ketiga variabel yaitu variabel IR (X1), variabel PER (X2) dan 

variabel SER (X3) memperoleh hasil signifikan. Investasi pendidikan 

memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi 

fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total 

biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan 

yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di 

negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap 

investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 

% dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi 

 
 

 



 
 

pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 

13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik 

yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya 

dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan 

menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. Indonesia sebagai 

negara berkembang dengan jumlah alokasi pendidikan meningkat akan 

meningkatkan jumlah anak usia sekolah memperoleh pendidikan secara layak. 

Dengan semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya 

semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih 

produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas 

seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh 

dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh 

pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya 

arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan life skill dan broad based 

education yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Pada akhirnya 

produktivitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat pendapatan per 

kapita yang cukup tinggi. 

c. Variabel IR (X1) signifikan positif (searah) terhadap variabel EG (Y) 

dikarenakan kenaikan anggaran pendidikan terutama dialokasikan untuk 

program peningkatan pemerataan dan peluasan akses pendidikan sudah pasti 

meningkatkan pertumbuhan GDP. Keterbatasan sumber pembiayaan 

pendidikan termasuk salah satu persoalan pelik yang sedang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman. 

 
 

 



 
 

Meskipun alokasi anggaran pendidikan masih terbilang kecil, baik prosentase 

maupun angka absolut terhadap total anggaran nasional, namun besaran 

anggaran pendidikan tampak meningkat dari tahun ke tahun Kelangkaan dana 

untuk pembiayaan pendidikan ternyata dapat ditanggulangi oleh dukungan 

swasta dan masyarakat dengan menyediakan kesempatan berbagai jenjang 

pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta dimungkinkan 

tumbuh dengan memanfaatkan permintaan potensial (potential demand) yang 

tidak seluruhnya dapat diakomodasi oleh lembaga-lembaga yang disediakan 

pihak pemerintah. Dengan mengacu kepada teori ekonomi lebih khususnya 

analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) serta hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, maka investasi pendidikan 

adalah suatu investasi modal dan phisik yang mempunyai nilai balik dalam 

jangka panjang. Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia yang 

disebut sebagai investasi pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat 

penting dalam rangka pembangunan nasional. Sehingga dengan dana yang 

cukup akan dapat meningkatkan kualitas suatu pendidikan dan akan berdampak 

positif pada pertumbuhan GDP suatu negara. 

d. Alasan variabel PER (X2) signifikan negatif (tidak searah) terhadap variabel 

EG (Y) adalah jumlah murid sekolah menengah umum yang lulus masih 

kesulitan untuk bekerja dan rata-rata masih melanjutkan kuliah, apalagi jumlah 

murid sekolah menengah umum yang tercantum dalam penelitian ini termasuk 

jumlah siswa sekolah menengah umum yang belum lulus. Hal ini dikarenakan 

para lulusan Sekolah Menengah rata-rata kurang menguasai keterampilan yang 

dibutuhkan dalam dunia kerja. Kemampuan yang dikuasai lulusan sekolah 

 
 

 



 
 

menengah hanya terbatas pada keterampilan yang didapat di bangku sekolah 

tidak diimbangi dengan penambahan kompetensi dunia kerja. Inilah yang 

menyebabkan adanya time lag atau waktu yang dibutuhkan untuk akhirnya 

masuk dalam pekerjaan. Jadi dapat dikatakan bahwa share jumlah murid 

sekolah menengah umum bukan jaminan yang dapat memacu pertumbuhan 

GDP suatu negara. 

e. Alasan variabel SER (X3) signifikan negatif (tidak searah) terhadap variabel 

EG (Y), setara dengan yang terjadi dengan jumlah murid sekolah umum, 

bahwa jumlah siswa sekolah kejuruan yang lulus belum tentu langsung bekerja 

dan rata-rata masih melanjutkan kuliah dan menambah keterampilan baik 

berupa kursu dan on job training. Jumlah siswa sekolah kejuruan yang 

digunakan dalam penelitian ini juga termasuk jumlah murid sekolah kejuruan 

yang belum lulus. Sekolah menengah kejuruan diharapkan dapat lebih bisa 

masuk dalam dunia kerja dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah 

umum, karena keterampilan yang didapatkan lebih banyak dari pada sekolah 

menengah umum. Tetapi ternyata lulusan sekolah menengah kejuruan juga 

harus bersaing dengan lulusan sekolah menengah umum dan para sarjana yang 

turut berkompetisi di dunia kerja. Jadi dapat dikatakan bahwa share jumlah 

murid sekolah kejuruan bukan jaminan yang dapat menumbuhkan GDP suatu 

negara. 

 

 
 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara 

pendidikan ekonomi dengan pendidikan terutama jumlah murid sekolah 

menengah umum dengan sekolah menengah kejuruan selama periode 1997-2007. 

Dengan menggunakan model uji statistik, uji ekonometri, uji kausalitas Granger.  

Berdasarkan uraian di atas dari pembahasan dan analisis dalam penelitian 

ini, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 

a. Dari uji statistik dan ekonometrik menunjukkkan bahwa share investasi (IR-

X1) dengan koefisien beta positif 0,879 dan t hitung 8,031, share jumlah 

murid sekolah menengah umum di Indonesia (PER-X2) dengan koefisien beta 

negatif -8,590 dan t hitung -3,009 dan share jumlah murid sekolah menengah 

kejuruan di Indonesia (SER-X3) dengan koefisien beta negatif -8,775 dan t 

hitung -3,074, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. 

b. Dari awal penelitian dikemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia 

(SDM) memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka 

implikasinya secara simultan pendidikan juga memiliki hubungan positif 

dengan pertumbuhan ekonomi atau produktifitas diasumsikan apabila 

produktifitas pekerja meningkat pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga. 

Namun secara parsial yang berpengaruh positif hanya share investasi (IR-X1), 

sedangkan share jumlah murid sekolah menengah umum di Indonesia (PER-

 



 
 

X2) dan share jumlah murid sekolah menengah kejuruan di Indonesia (SER-

X3) secara parsial yang berpengaruh negatif. 

c. Adanya pengaruh positif dan negatif disebabkan, karena adanya tenaga kerja 

terdidik akan berpengaruh lebih signifikan lagi bila disertai penguasaan 

teknologi, dengan kualitas yang memadai tenaga kerja terdidik yang memadai 

merupakan faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, sehingga 

memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi nilai ekonomi  

pendidikan itu terletak pada sumbanganya dalam menyediakan atau memasok 

tenaga kerja terdidik, terampil dan berpengetahuan, dan berkompetensi tinggi 

sehingga lebih produktif. Di lihat dari data pendidikan sekolah menengah dan 

laju pertumbuhan ekonomi dinyakini bahwa dengan pendidikan yang lebih 

baik akan memacu pertumbuhan ekonomi yang baik juga dari tahun ke tahun. 

d. Hasil kausalitas Granger menjelaskan bahwa: 

1) Antara IR dengan EG dan antara EG dan IR menunjukkan adanya 

hubungan satu arah, dengan bukti bahwa nilai probabilitas 1 > nilai 

probabilitas 2, yaitu 0,8785 > 0,0000. 

2) Antara EG dan PER dan antara PER dan EG menunjukkan adanya 

hubungan satu arah dengan bukti bahwa nilai probabilitas 1 < nilai 

probabilitas 2, yaitu 0,1368 < 0,6980. 

3) Antara EG dan SER dan antar EG dan SER menunjukkan adanya 

hubungan satu arah, dengan bukti bahwa nilai probabilitas 1 < nilai 

probabilitas 2, yaitu -0,1444 < 0,6983. 

 
 

 



 
 

4) Hal ini  berarti adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi share 

investasi, share jumlah murid sekolah menengah umum gabungan di 

Indonesia, share jumlah murid sekolah menengah kejuruan di Indonesia.  

5.2. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang 

dapat berguna bagi pihak pemerintah, yaitu: 

a. Perlu diadakan deregulasi di sektor pendidikan, sehingga lahir sumber daya 

manusia yang berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan serta 

menguasai teknologi, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi 

(economic growth) Indonesia meningkat dari tahun ketahun. 

b. Selain melalui sektor pendidikan formal, perlu diupayakan peningkatan skill 

masyarakat untuk menyesuaikan dengan perubahan kesempatan kerja dan 

mengurangi celah antara dunia kerja, sehingga pendidikan pertumbuhan 

ekonomi (economic growth) Indonesia berkesinambungan. 

c. Pemerintah harus bekerjasama dengan semua pihak untuk menyelenggarakan 

pendidikan formal dan pendidikan nonformal, sehingga pada jenjang 

pendidikan SMU dan SMK sebaikanya diarahkan pada peningkatan 

kemandirian dalam pekerjaan, yaitu membina lulusan untuk bekerja secara 

mandiri dan diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan serta 

keterampilan dalam rangka peningkatan produktifitasnya. 
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Regression 
Variables Entered/Removedb

SER, IR,
PER

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: EGb. 
 

Model Summaryb

,957a ,916 ,880 2,03057 1,265
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), SER, IR, PERa. 

Dependent Variable: EGb. 
 

ANOVAb

316,061 3 105,354 25,551 ,000a

28,862 7 4,123
344,924 10

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), SER, IR, PERa. 

Dependent Variable: EGb. 
 

Coefficientsa

6396,567 2116,672 3,022 ,019
1,005 ,125 ,879 8,031 ,000 ,878 ,950 ,878

-6358,922 2113,284 -8,590 -3,009 ,020 ,214 -,751 -,329
-6529,268 2124,240 -8,775 -3,074 ,018 -,226 -,758 -,336

(Constant)
IR
PER
SER

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: EGa. 
 

 
 

 



 
 

Test Statistics

,000 1,273 ,818 ,000
10 8 9 10

1,000 ,996 1,000 1,000

Chi-Squarea,b

df
Asymp. Sig.

IR PER SER EG

11 cells (100,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 1,0.

a. 

9 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 1,2.

b. 

10 cells (100,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 1,1.

c. 

 

Regression Standardized Residual

2,00
1,50

1,00
,50

0,00
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-1,00

Histogram

Dependent Variable: EG
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y

3,5

3,0

2,5
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1,0
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0,0

Std. Dev = ,84  
Mean = 0,00

N = 11,00

 
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residu

Dependent Variable: EG
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Scatterplot

Dependent Variable: EG

Regression Standardized Predicted Value
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Coefficientsa

,998 1,002
,001 681,787
,001 681,735

IR
PER
SER

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: EGa. 
 

Correlations

1 ,041 -,040 ,878**
. ,904 ,907 ,000

11 11 11 11
,041 1 -,999** ,214
,904 . ,000 ,528

11 11 11 11
-,040 -,999** 1 -,226
,907 ,000 . ,504

11 11 11 11
,878** ,214 -,226 1
,000 ,528 ,504 .

11 11 11 11

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

IR

PER

SER

EG

IR PER SER EG

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 

 



 
 

Correlations

1,000 ,005 ,036 ,391
. ,989 ,915 ,235

11 11 11 11
,005 1,000 -,984** ,269
,989 . ,000 ,423

11 11 11 11
,036 -,984** 1,000 -,328
,915 ,000 . ,325

11 11 11 11
,391 ,269 -,328 1,000
,235 ,423 ,325 .

11 11 11 11

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

IR

PER

SER

EG

Spearman's rho
IR PER SER EG

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E   (A L P H 
A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
IR             4,3571        34,4914        ,8785           ,0000 
PER           34,9782       113,8536        ,1368           ,6980 
SER           35,1906       113,9011       -,1444           ,6983 
EG            32,2271        26,3843        ,8784           ,0000 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     11,0                    N of Items =  4 
Alpha =    ,6206 
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