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ABSTRAK 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan dalam pembangunan 
dalam suatu daerah. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB 
ADHK) merupakan instrument untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jawa timur 
memiliki nilai PDRB ADHK tertinggi kedua jika dibandingkan dengan enam provinsi 
lainnya yang berada di Pulau Jawa. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi.Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh komponen 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan jumlah tenaga kerja terhadap 
pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi Data Panel dengan pendekatan 
Random Effect yang diolah menggunakan perangkat lunak E-Views9. Hasil dalam 
penelitian ini menunjukan bahwa variabel bebas yaitu indeks kesehatan, indeks 
pendidikan, indeks pengeluaran, investasi dan jumlah tenaga kerja memiliki 
hubungan positif dan signifikan terhadap PRDB ADHK di Jawa Timur. 
 
Kata Kunci: PDRB ADHK, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks 
Pengeluaran, Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja 
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ABSTRACT 

The growth of economics is the indicator of success of the development in certain 
area. Growth Domestic Regional Product Based on Constant Price (GDRP) is the 
instrument to measure growth of economy, East Java is the second highest GDRP 
compares to other six provinces that located in Java island. There are many factors 
that effecting the growth of economics. This research is conducted to see the effect 
of human development index component, investment and the amount of labor to 
the growth of economy in districts/capital of provinces in East Java in 2010-2017. 
This research is quantitative research, data that used on this research in secondary 
data that obtained Central Bureau Statistics (CBS) and Direktorat Jendral 
Perimbangan Keuangan (DJPK). Data analysis on this research use regression 
analysis Data Panel with random effect approach that processed with E-Views9 
software. The result of this research shows that the independent  variable that 
processed is health index, education index, spending index, investment and the 
amount of labor that have a positive relation and significant to GDRP ADHK in East 
Java. 
 
Keywords: GDRP Based on Constant Price, Health Index, Education Index, 
Spending Index, Investment and the amount of labor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang 

tinggi. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda, baik dari 

sisi potensi alam, sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Beragamnya 

potensi dan karakteristik sumberdaya tersebut menyebabkan tidak meratanya 

pembangunan antar daerah. Pembangunan yang dilakukan disetiap wilayah pada 

hakekatnya membutuhkan pertumbuhan, efisiensi, pemerataan yang bersifat 

berkelanjutan.  

 Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara dapat tercermin dari 

berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah sosial budaya, hukum 

dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan 

pembangunan yang sifatnya umum dikarenakan dapat diukur secara kuantitatif 

dan dapat mendorong pertumbuhan aspek lainnya. Jika pertumbuhan bersifat 

efektif dan berkelanjutan maka daerah-daerah lain akan terpacu untuk tumbuh dan 

berkembang (Mopangga, 2010).  

 Pembangunan ekonomi suatu negara akan dapat berlangsung dalam 

jangka panjang dipengaruhi beberapa faktor yaitu sumber daya manusia yang 

mempunyai kemampuan dan semangat kerja yang tinggi untuk menggerakan 

semua kegiatan perekonomian guna mengolah dan memanfaat sumber daya lain 

dan ketersedian pasar yang cukup memadai untuk menjual barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam pembangunan. 

 Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikatator makro ekonomi 

yang secara umum digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara, 

sedangkan untuk tingkat wilayah baik di tingkat wilayah provinsi maupun 
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kabupaten atau kota digunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). PDRB merupakan bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga 

perubahan pada PDRB memiliki pengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. 

 Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam periode 

tertenti adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik 

Regional Bruto terbagi atas dua yaitu PDRB Atas Harga Berlaku dan PDRB atas 

Harga Konstan. Berdasarkan dua indikator ini akan diperoleh gambaran tingkat 

pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. 

Informasi ini dibutuhkan guna mendukung kebijakan yang akan diambil oleh 

pengambil keputusan, dimulai dari tingkat perencanaan, guna evaluasi program-

program yang telah dilakukan pada suatu daerah. Penyusunan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) suatu daerah merupakan salah satu upaya daerah 

tersebut dalam memberikan informasi yang valid tentang gambaran pembangunan 

ekonomi, situasi, potensi dan kondisi suatu daerah sehingga memudahkan 

pemerintah maupun pihal swasta dalam menentukan pembangunan didaerah 

tersebut. 

 Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang cukup besar di 

Indonesia yang terdiri dari 38 wilayah kabupaten atau kota, Pertumbuhan ekonomi 

selama 5 tahun terakhir di Jawa Timur diatas 5 persen. Persentase pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Timur bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersifat positif terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto. Hal ini dibuktikan dari gambar dibawah ini. 
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Gambar 1.1: Pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB) Jawa dan PDB 
Nasional 

 

 
Sumber: BPS, diolah 
  

 Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto Jawa Timur melebihi Pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto Nasional selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Peningkatan PDRB tidak 

terlepas dari pengaruh sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap 

PDRB di Provinsi Jawa Timur Jawa Timur memiliki peran yang besar dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur 

menyumbang 14,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

 Jawa Timur memiliki peran dalam pendistribusian barang-barang di 

wilayah timur Indonesia. Sebesar 50 sampai 70% barang-barang yang ada di 

wilayah Timur Indonesia berasal dari Jawa Timur.   

 Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 

bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia 

yang dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia. Hal ini merupakan salah satu 

indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan disuatu wilayah. Berikut ini 

adalah gambar terkait Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha 

atas harga konstan dan harga berlaku dari tahun 2010-2016. 
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 Banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun belum cukup bisa mengurangi 

kesenjangan sosial. Masalah ini dapat teratasi dengan pembangunan manusia. 

Pembangunan manusia dapat tercapai jika suatu negara dapat mengalokasikan 

seluruh sumber daya secara bijaksana untuk menggembangkan kemampuan 

masyarakatnya.  

 Masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan harus mampu 

meningkatkan kualitas hidupnya untuk itu peran pemerintah sangat dibutuhkan. 

Pembangunan sumberdaya manusia mempunyai arti peningkatan kemampuan 

dasar penduduk yang dibutuhkan guna memperbesar kesempatan berpartisipasi 

dalam proses pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu model manusia 

disuatu negara, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan 

konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

memberikan sutu ukuran tiga dimensi pembangunan manusia. Tiga ukuran 

tersebut antara lain adalah angka usia harapan hidup, pendidikan dan daya beli. 

Menurut Todaro (2010), sumber daya manusia merupakan modal dasar dari 

kekayaan suatu bangsa. Sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat 

pasif, naming sumber daya manusia merupakan sumber daya yang bersifat aktif 

dimana dalam hal ini akan mengeksploitasi sumber daya alam guna 

melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut untuk 

mewujudkan pembangunan maka diperlukan manusia yang berkualitasi yang 

ditandai dengan meningkatnya komponen-komponen Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

 Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan 

kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap 
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kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

(Brata, 2004). Dalam pembangunan manusia terdapat hubungan timbal balik 

antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan 

ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui terciptanya 

kesempatan kerja  

 Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur perlu dilakukan 

pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupaan model pembangunan 

pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat 

hidup secaya layak. Berikut ini adalah table Indeks Pembangunan Manusia 

Nasional dan Jawa Timur tahun 2010-2017: 

Tabel 1.1: Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2010-2017 

 
Tahun IPM Jawa Timur IPM Nasional 

2010 65,36 66,53 
2011 66,06 67,09 
2012 66,74 67,7 
2013 67,55 68,31 
2014 68,14 68,9 
2015 68,95 69,55 
2016 69,74 70,18 
2017 70,27 70,81 

Sumber: BPS, diolah 
 

 Berdasarkan table diatas bahwa Indkes Pembangunan Manusia (IPM) 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan IPM sebesar 4,91 selama 

kurun waktu 7 tahun. Selama periode 2010 hingga 2017 Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Jawa Timur menunjukan kemajuan, tetapi masih dibawah dari 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional. Hal ini dapat dilihat dari tahun 

2010 hungga 2017, angka IPM Nasional lebih tinggi dibandingkan dengan IPM 

Jawa Timur. 
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 Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan menggunakan tiga 

aspek yaitu kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan 

yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar 

hidup layak yang diukur melalui paritas daya beli. Seiring dengan meningkatnya 

Indeks Pembangunan Manusia maka komponen-komponen akan meningkat.  

Tabel 1.2: Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Nasional dan Jawa Timur  

Tahun Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Pengeluaran 

Nasional Jawa Timur Nasional Jawa Timur Nasional Jawa Timur 

2011 0,769 0,770 0,568 0,563 0,338 0,328 

2012 0,772 0,771 0,569 0,567 0,339 0,330 

2013 0,775 0,774 0,571 0,569 0,341 0,331 

2014 0,778 0,776 0,572 0,572 0,342 0,335 

2015 0,781 0,780 0,575 0,573 0,345 0,336 

2016 0,783 0,781 0,577 0,576 0,347 0,338 

2017 0,786 0,782 0,578 0,577 0,350 0,340 
Sumber: BPS, diolah 
 
 
 Tabel diatas merupakan perbandingan komponen IPM Nasional dan Jawa 

Timur. Dari tabel diatas dapat ditunjukan bahwa ketiga komponen IPM yang 

meluputi Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran 

meningkat tiap tahunnya. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa komponen 

IPM di Jawa timur secara serentak masih dibawah dari Nasional.  

 Investasi mempunyai peran yang tak kalah penting dari Indeks 

Pembangunan Manusia. Investasi dapat berasal dari dalam negeri ataupun dari 

luar negeri. Dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi diartikan sebagai 

seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang modal dan pembelanjaan 

untuk mendirikan industry dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan 

yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Investasi 

mempunyai peran yang penting dalam pembentukan Produk Domestik Regional 

Bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat naik atau turun dikarenakan 
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perubahan investasi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan teknologi, 

penurunan tingkat suku bunga, pertumbuhan penduduk dan faktor-faktor dinamis 

lainnya. Berikut ini adalah table Realisasi Investasi di Jawa Timur 2013-2017: 

Tabel 1.3: Realisasi Investasi di Jawa Timur Menurut Lokasi Proyek 2013-
2017 

 
Tahun PMA (Triliun Rupiah) PMDN (Triliun Rupiah) 
2013 33,63 34,84 
2014 19,29 42,53 
2015 32,42 35,49 
2016 26,57 46,33 
2017 21,49 45,04 

Sumber: BKPM, diolah 
 

  Tabel diatas merupakan Realisasi Investasi yang terbagi atas dua bagian 

yaitu Penanaman Modal ASing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) pada periode 2013-2017. Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi pada 

tahun 2013 sebesar 33,63 Triliun Rupiah sedangkan terendah terjadi pada tahun 

2014 sebesar 19,29 Triliun Rupiah. Penanaman Modal Dalam Negeri tertinggi 

terjadi pada tahun 2016 sebesar 46,33 Triliun Rupiah, sedangkan angka terendah 

terjadi pada tahun 2013 sebesar 34,84 Triliun Rupiah. Selama 5 tahun Penanaman 

Modal Asing (PMA) memiliki rata-rata realisasi sebesar 26,68 Triliun Rupiah 

sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki rata-rata sebesar 

40,85 Triliun Rupiah. 

Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai peng- 

gerak,penggagas, dan pelaksana dalam upaya pembangunan di daerah tersebut, 

semakin tinggi atau banyak tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi 

maka akan meningkat pula output yang dihasilkan sebuah industri ataupun 

perusahaan barang/jasa sehingga nantinya akan berdampak pada meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi daerah. Selama periode 2013-2017 terjadi peningkatan 
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Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur sebesar kurang lebih 500.000 orang. Hal ini 

dapat dilihat dari table dibawah ini: 

Tabel 1.4: Jumlah Angkatan Kerja di Jawa Timur tahun 2013-2017 
 

Tahun Jumlah Angkatan Kerja 
2013 20.432.453 
2014 20.149.998 
2015 20.274.681 
2016 19.953.846 
2017 20.937.716 

Sumber: BPS, diolah 
 
 Tabel diatas merupakan Jumlah Angkatan Kerja di Jawa Timur tahun 2013-

2017. Selama kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan angkatan kerja sebesar 

505.263 angkatan kerja. Selama rentang waktu 5 tahun terjadi fluktuasi jumlah 

angatan kerja. Jumlah angkatan kerja terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 

19.9953.846 orang, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 

20,937.715 orang.  Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbagi 

atas 3 bagian yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran 

serta investasi dan jumlah angkatan kerja diindikasikan memiliki pengaruh terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Jawa Timur Periode 2010-2017” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Bagaimana dampak Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Jawa 

Timur ? 

b. Bagaimana dampak Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Jawa Timur 

c. Bagaimana dampak Jumlah Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Jawa Timur  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui dampak Indeks Pembangunan Manusia terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-

ADHK) di Jawa Timur. 

b. Untuk mengetahui dampak Investasi terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) di Jawa Timur  

c. Untuk mengetahui dampak Jumlah Tenaga Kerja terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) di 

Jawa Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi orang 

lain, dan dapat dijadikan referensi dan perbandingan bagi para peneliti lain. 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu : 

a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuian serta 

menyelaraskan apa yang didapat selama proses perkuliahan 

b. Sebagai input dan dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan 

kebijakan yang tepat terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

nantina diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi Produk 
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Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di 

Provinsi Jawa Timur 

c. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti yang ingin 

melakukan penelitian tentang pengaruh komponen Indeks Pembanungnan 

Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan (PDRB ADHK). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

 Kerangka Teori merupakan kumpulan dari beberapa tinjauan pustaka 

yang berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka teori 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai 

produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah 

dalam jangka waktu tertentu. Jika dikaitkan dengan segi pendapatan Produk 

DOmestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah pendapatan yang diterima faktor-

faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tertentu yang ikut serta 

dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran nilai tambah yang diakibatkan dari 

berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Data dari Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi daerah yang berkaitkan dengan 

kemampuan dalam mengolah sumber daya yang dimiliki. 

 Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

adalah jumlah nilai tambah oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah negara 

tertentu atau bisa dikatakan sebagai jumlah nilai akhir barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Besaran Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dalam suatu daerah ditentukan oleh faktor-faktor produksi di daerah 

tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut 

menyebabkan variasi PDRB antar wilayah. Dalam perekonomian suatu negara 

terjadi ketergantungan antara satu sektor ekonomi dengan sektor ekonomi 

lainnya. Contoh singkatnya adalah sektor industry memerlukan bahan mentah dari 
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sektor pertanian dan sektor pertambangan dan hasil sektor industry diperlukan 

oleh sektor pertanian dan sektor jasa. 

2.1.1.2 Perhitungan PDRB 

 Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, 

yaitu metode lansung dan metode tidak langsung (alokasi). Berikut ini adalah 

pembahasan seputar dua metode yang digunakan dalam perhitungan PDRB: 

A. Metode Langsung 

Perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu 

pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan 

pendapatan. Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai 

barang dan jasa akhir ang diproduksi oleh kegiatan perekonomian dalam 

suatu daerah dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap 

kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu satu tahun (BPS, 

2012:26). Unit-unit produksi atau sektor dalam penyajiannya dikelompokan 

menjadi 9 yaitu 

• Pertanian  

• Pertambangan dan penggalian 

• Industry pengolahan 

• Listrik, gas dan air bersih 

• Bangunan  

• Perdagangan, hotel dan restoran  

• Pengangkutan dan komunikasi 

• Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

• Jasa-jasa 

Dalam pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan penjumlahan semua 

komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut antara lain: 
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• Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang 

non-profit 

• Konsumsi pemerintah 

• Pembentukan modal tetap domestic bruto  

• Perubahan stok  

• Ekspor netto 

Dalam pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa ang 

diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam 

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud 

adalah upah dan gaji, sewa rumah  bunga modal dan keuntungan. Semua 

hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.  

B. Metode tidak Langsung (Metode Alokasi) 

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghituung 

PDRB melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan 

alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator yaitu nilai produksi 

bruto atau netto setiap sektor atau subsektor pada wilayah yang 

dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk dan alokator 

tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa 

alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi 

terhadap nilai tambah setiap sektor dan sub sektor. Penyajian Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat disusun dalam dua bentuk yaitu:  

• Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan adalah 

jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang 

dihitung menggunakan harga tetap. Dengan cara mendefinisikan 

berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar menggunakan Indeks 
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Harga Konsumen. Dari erhitungan ini tercermin tingkat kegiatan 

ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) riilnya (BPS, 2012:27). Secara singkatnya PDRB atas 

dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertummbuhan 

ekonomi dari tahun ketahun 

• Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto 

atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang 

timbul dari seluruh sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Nilai 

tambah yang  dimaksud adalah merupakan nilai yang ditambahkan 

kepada barangdan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam 

proses produksi sebagai input antara.  

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian 

yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu 

perekonomian. Akibat peningkatan jumlah barang dan jasa kemamkuran 

masyarakat akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari 

perkembangan suatu perekonomian. Peningkatan barang dan jasa disebabkan 

oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah maupun kualitasnya. 

Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh investasi, dimana investasi akan 

menambah barang modal dan teknologi yang digunakan akan semakin 

berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat 

perkembangan penduduk seiring dengan peningkatan pendidikan dan 

keterampilan. 

 Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kenaikan Produk 

Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa memandang 

kenaikannya lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan penduduk atau perubahan 
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struktur ekonomi. perekonomian dapat dinyatakan berkembang jika pendapatan 

perkapita menunjukan kecondongan jangka panjang yang meningkat. 

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Para ekonom mempunyai pandangan yang tidak selalu sama mengenai 

proses pertumbuhan dalam suatu perekonomian. Teori-teori pertumbuhan dapat 

dikelompokan kedalam beberapa teori yaitu: 

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

 Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 pada masa revolusi Industri . 

Dua tokoh popular yang memperkenalkan teori ini adalah Adam Smith dan David 

Ricardo. Adam Smith mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai salah satu 

sumber pertumbuhan ekonomi. Manusia dengan melakukan spesialisasi akan 

meningkatkan produktivitas, Smith bersama dengan Ricardo percaya bahwa batas 

dan pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Tanah bagi kaum klasik 

merupakan faktor yang tetap. Kaum klasik juga yakin bahwa pertumbuhan 

ekonomi dapat berlangsung akibat adanya pembentukan akumulasi modal. 

Akumulasi tercipta karena adanya surplus dalam ekonomi, namun Ricardo pesimis 

bahwa tersedianya modal dalam jangka panjang akan tetap mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pada jangka panjang perekonomian akan 

menuju kepada keadaan yang stationer, yaitu dimana pertumbuhan ekonomi tidak 

terjadi sama sekali. 

 Sedangkan menurut Mill pembangunan ekonomi tergantung pada dua 

jenis perbaikan, yaitu perbaikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan 

perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat 

pembangunan, seperti adat istiadat, kepercayaan dan berpikir tradisional. 

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik 

 Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik merupakan suatu analisis 

pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli 
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ekonomi klasik. Menurut Sollow yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi bukan hanya pertambahan modal dan tenaga kerja. Faktor 

terpenting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dalam 

kepakaran tenaga kerja.  

 Teori pertumbuhan neo klasik menegaskan bahwa kondisi 

keterbelakangan negara-negara berkembang bersumber dari burukny 

keseluruhan alokasi sumberdaya yang selama ini bertumpu pada kebijakan-

kebijakan pengaturan harga yang tidak tpat dan adanya campur tangan 

pemerintah yang berlebihan. Model pertumbuhan neio klasik Solow berpegang 

pada konsep skala hasil yang terus berkurang (diminishing return) dari input 

tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah, sedangkan juka 

keduanya dianalisis secara sekaligus, Solow memakai asumsi skala hasil tetap 

(constand return to scale). Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu 

untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi 

rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoresiti lainnya 

diasumsikan bersifat eksogen atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor. Model pertumbuhan neoklasik Solow ini menggunakan fungsi produksi 

agregat standar, yakni:  

 

Y = f(K,L,A) 

Keterangan:  

Y = Output 
K = Modal Fisik 
L = Tenaga Kerja 
A = Tekonlogi 
 
Faktor yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. 

Pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam 

kemajuan teknologi, kualitas tenaga kerja dan modal fisik. oleh karena itu 
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Y = f (A,K, L,H) 

 

pertumbuhan ekonomi nasional dapat berasal dari ketiga pertumbuhan variable 

diatas. Menurut model pertumbuhan ini, pertumbuhan output selalu bersumber 

dari satu atau lebih dari satu atau lebih dari tigaa faktor yaitu kenaikan kuantitas 

dan kualitas tenaga kerja (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan 

teknologi.  

C. Teori Pertumbuhan Baru 

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang 

bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam system 

ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi 

oleh system produksi. Kemajuan Teknologi merupakan hal yang endogen, 

pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk 

berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian 

dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tetapi 

menyangkut modal manusia (Romer, 1994) 

Akumulasi modal meruapakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. definisi 

modal diperluas dengan memasukan model ilmu pengetahuan dan modal sumber 

daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model 

atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. 

Model pertumbuhan ekonomi endogen sedikit berbeda dengan model Sollow, 

dimana model pertumbuhan model pertumbuhan endogen memodifikasi fungsi 

produksi agregat menjadi: 

 

 

Keterangan:  

Y = Pertumbuhan Ekonomi 
A = Teknologi 
L = Tenaga Kerja 
H = Sumber Daya Manusia 
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Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan 

modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan (Mankiw, 2000). Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet 

adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyaknya jenis 

barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai 

dengan kemajuan ekonomi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang 

diperlukan. Definisi di atas memiliki tiga komponen pengertian: Pertama, 

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus 

menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor utama 

dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan dalam 

penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan 

teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang 

kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu 

pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. 

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan dengan membandingkan tiga komponen 

yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran konsumsi. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengklasifikasi suatu negara, 

apakah negara tersebut termasuk negara maju, negara berkembang ataupun 

negara terbelakang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan untuk 

mengukur dan menentukan kebijakan ekonomi terkait penurunan atau 

peningkatan kesejahteraan. 

Menurut Todaro (2010), sumber daya manusia merupakan salah satu 

modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal manusia dan modal fisik 

merupakan faktor produksi yang bersifat pasif, manusialah yang merupakan 
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bersifat aktif yang akan mengelola dan mengumpulkan modal, mengeksploitasi 

sumber daya alam yang tersedia dan membangun berbagai macam organisasi 

ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan hal 

tersebut untuk mewujudkan pembangunan maka diperlukan manusia berkualitas 

yang dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan proses jangka 

panjang. Proses pembangunan SDM ini merupakan interaksi dari berbagai 

komponen lintas sektor yang terjadi secara bertahap dari masa tradisional, masa 

perkembangan sampai masa modern. Hal dasar yang melandasi dibuatnya indeks 

ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM).  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah memainkan dua peran kunci 

dalam pembangunan ekonomi, pertama sebagai alat untuk mempopulerkan 

pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang kesejahteraan, dan 

kedua sebagai alternative untuk PDB perkapita sebagai cara untuk 

membandingkan kondisi pembangunan manusia antar negara. 

Konsep Indeks Pembangunan Manusia pertama kali dipopulerkan oleh 

United Nation Development Programme (UNDP) dengan nama Human 

Development Index (HDI) kemudian dikembangkan oleh pemenang nobel India 

Amartya Sen, Mahbub Ui Haq dan Gustav Ranis  yang merupakan seorang 

ekonom dari Pakistan.  

Pembangunan Manusia adalah proses untuk memperbesar pilihan-pilihan 

manusia. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa focus pembangunan 

sautu negara adalah manusia sebagai aset neara yang sangat berharga. Definisi 

pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan 

yang sangat luas. Hal ini lebih luas dan terperinci dari definisi pembangunan yang 

menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, 

pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari 
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sisa manusia, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana laporan 

United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1995, dasar 

pemikiran komsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Pembangunan harus mengedepankan penduduk sebagai pusat 

perhatian. 

b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan 

bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan 

mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia berpusat 

pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek 

ekonomi semata 

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 

meningkatkan kemampuan manusia, tetapi juga pada upaya-upaya 

memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal 

d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar yaitu 

produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan 

e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 

pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk 

mencapainya. 

Ada empat hal pokok untuk mencamin tercapainya tujuan pembangunan 

manusia, hal tersebut antara lain: 

a. Produktivitas 

Hal ini lebih ditekankan kepada masyarakat dimana masyarakat 

harus meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dlam 

penciptaan pendapatan. Peningkatan produktivitas juga akan 

berpanguruh kepada pembangunan ekonomi, dimana produktivitas 

masyarakat akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. 
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b. Pemerataan 

Dalam hal ini masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi. hambatan 

yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh aksesibilitas 

masyarakat terhadap sumber daya ekonomi harus bisa 

dihilangkan, sehingga masyarakat dapat menggambil manfaat dari 

kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif 

yang dapat meningkatkan kualitas hidup. 

c. Kesinambungan 

Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya dimana akses terhadap 

sumber daya ekonomi harus bisa dipastikan tidak hanya untuk 

generasi masa kini tetapi untuk generasi-generasi yang akan 

datang. Semua sumber daya yang meliputi sumberdaya fisik, 

manusia dan lingkungan harus selalui diperbaharui 

d. Pemberdayaan 

Pemberdayaan digunakan untuk mementukan kehiduapan 

masyarakat kedepannya serta untuk pengambilan keputusan 

dalam proses pembangunan 

 Menurut United Nation Development Programme (UNDP), Indeks 

Pembangunan Mansia mengkur capaian pembangunan manusia berbasis 

sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi datar. 

Dimensi tersebut mencakup usia yang diukur dengan tingkat harapan hidup, 

pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa 

yang dapat membacara dan penghasilan yang dapat diukur dengan pendapatan 

perkapita rill yang telah disesuaikan, yaitu menurut daya beli mata uang masing-
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masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan 

cepat. 

 Dengan tiga ukuran pembangunan manusia ini dan menerapkan suatu 

formula yang keompleks terhadap sekitar 160 negara, United Nation Development 

Programme (UNDP) mengklasifikasi ranking Indeks Pembangunan Masyarakat 

(IPM) menjadi 3 kelompok yaitu: 

a. Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (Low Human 

Development) bila nilai Human Development Index (HDI) atau IPM 

berkisar antara 0,0 hingga 0,50 

b. Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (Medium 

Human Development) bila nilai Human Development Index (HDI) 

atau IPM berkisar antara 0,51 hingga 0,79 

c. Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (High Human 

Development) bila nilai Human Development Index (HDI) atau IPM 

berkisar antara 0,80 hingga 1,00 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan untuk 

menglasifikasikan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang 

selain itu untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kondisi 

masyarakatnya. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) tidak hanya digunakan 

untuk pengelompokan suatu negara tetapi juga dapat digunakan sebagai tolak 

ukur untuk mengukur dan pngelompokan Sub-negara (daerah/bagian). 

2.1.3.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia 

 United Nations Development Programme (UNDP) telah meluncurkan 

publikasi laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif 

yang disebut Human Development Index (HDI). Berikut ini adalah indikator-

indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI: 
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a. Longevity, indikator ini diukur dengan variable angka harapan hidup saat 

lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu 

penduduk atau infant mortality rate. 

b. Educational Achivement, indikator ini diukur dengan dua indikator yaitu 

melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun 

rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun keatas (the mean years of 

schooling).  

c. Access to resource, indikator ini diukur secara makro melalui Pendapatan 

Domestik (PDB) rill perkapita dengan terminology purchasing power parity 

dalam dollar AS serta dilengkapi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen 

yang mempengaruhi perhitungan metode indeks pembangunan manusia yaitu: 

a. Indeks Kesehatan 

Indeks Pembangunan Manusia kini sudah dipakai sebagai acuan untuk 

menilai keberhasilan pembangunan. Banyak Pemerintah Daerah yang 

memprioritaskan 3 pilar pembangunan yakni kesehatan, ekonomi dan 

pendidikan. Indikator dalam Indeks Kesehatan adalah Angka Harapa 

Hidup Saat Lahir. Angka Harapan Hidup Saat Lahir merupakan rata-rata 

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. 

Menurut BPS (2010), Angka Harapan Hidup dapat mencerminkan tingkat 

kesehatan suatu masyarakat. 

b. Indeks Pendidikan 

Pecakupan Indeks pendidikan dipengaruhi oleh dua indikator yaitu angka 

melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah 

penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk 

usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar 
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angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk 

yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan 

sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua 

indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan 

tingkat pengetahuan, dimana angka melek huruf merupakan proporsi 

penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok 

penduduk secara keseluruhan.Menurut Badan Pusat Statistik, angka 

melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa 

membaca menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam 

hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf digunakan untuk mengukur 

keberhasilan program pemberantasan buta huruf, menunjukkan 

kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari 

berbagai media, berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Salah satu 

indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata 

adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek 

huruf. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. 

Pada tahun 2010 United Nations Development Programme (UNDP) 

memperkenalkan perhitungan IPM dengan metode yang baru. Indikator 

angka melek huruf diganti dengan indikator harapan lama sekolah. Angka 

melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh 

karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Rata-rata lama 

sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh 

masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti 

semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku 

secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola 

tindakannya. 
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c. Indeks Pengeluaran 

Indikator ini dapat ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas 

daya beli (Purchasing Power Parity). Rata-rata pengeluaran per kapita 

setahun diperoleh dari lembaga Survey Sosial Ekonomi Nasional. Rata-

rata pengeluaran per kapita dibuat konstan atau rill. Indikator ini 

dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada untuk 

merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga 

menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai 

pendapatan. Kemudian pendapatan yang ada menciptakan pengeluaran 

atau konsumsi.  

Tabel 2.1 : Batas Maksimum dan Minimum 3 Komponen Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

No Komponen IPM Maksimum Minimum 

1 Angka Harapan Hidup (tahun) 85 25 

2 Angka Melek Huruf (persen) 100 0 

3 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 15 0 

4 Daya Beli (Rupiah PPP) 26.572.352 1.007.436 (2010) 

Sumber: BPS, diolah 
 

Gambar diatas merupakan batas maksimum dan batas minimum dari tiga 

komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Standar yang ditetapkan 

mengadopsi standar dari United Nations Development Programme (UNDP). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Merupakan faktor penting dalam 

kesuksesan pembangunan suatu daerah. Dalam Indkes ini dijelaskan tentang cara 

manusia memilih peluang yang ada untuk mengakses hasil dari proses 

pembangunan suatu wilayah, sebagai tanda bagian dari hak yang harus diterima 

seperti memperoleh pendapatan sesuai standar yang ada, pendidikan yang layak. 

fasilitas kesehatan yang memadai serta pemerataan kesejahteraan. 
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2.1.4 Investasi 

 Menurut Kasmir (2012), investasi dalam arti luas adalah penaman modal 

yang dilakukan dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relative panjang 

dalam berbagai bidang usaha. Berdasarkan sumber dananya, investasi dibedakan 

menjadi dua yaitu investasi domestic dan investasi asing. 

Menurut Sukirno (2005) kegiatan investasi memungkinkan suatu 

masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan 

kerja,meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran 

masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, 

yaitu: 

a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 

sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, 

pendapatan nasional dan kesempatan kerja. 

b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi dimana akan 

menambah kapasitas produksi. 

c. Investasi selalu diikuti dengan perkembangan teknologi. 

investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam 

produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga 

kerja dan jumlah (stock) capital dan investasi akan menambah jumlah (stock) dari 

modal fisikl. 

2.1.4.1 Jenis-Jenis Investasi 

 Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama 

investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh 

pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kedua investasi  

swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu 
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Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh 

swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).  

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia 

termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara ataupun 

swastanasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Pihak swasta 

yang memiliki modal dalam negeri tersebut, dapat secara perorangan dan atau 

merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di 

Indonesia. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN adalah 

penggunaan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

menjalankan usaha menurut ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman Modal dalam negeri dapat 

dilakukan dalam bentuk: 

a. Penanaman Modal Dalam Negeri Langsung (DomesticDirect Investment 

atau DDI), yaitu penanaman modal oleh pemiliknya sendiri.  

b. Penanaman Modal Dalam Negeri Tidak Langsung (Domestic Indirect 

Investment atau DDI), yaitu melalui pembelian obligasi-obligasi, emisi-

emisi lainnya (saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Pengertian modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak 

merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan 

pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. PMA 

hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung berdasarkan Undang-

Undang No.1 Tahun 1967 dan yang digunakan menjalankan perusahaan di 

Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari 

penanaman modal tersebut. Menurut Mankiw (2000), investasi mengacu pada 

pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu 

menyebabkanpersediaan modal bertambah. Sedangkan persediaan modal adalah 

determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa 
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berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan 

ekonomi. Persediaan modal fisik yang besar sebagai hasil dari rasio investasi yang 

tinggi akan membawa pada PDRB yang tinggi. Investasi yang tinggi juga 

cenderung membawa pada pendapatan yang tinggi 

2.1.5 Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja adalah setiap orang yang termasuk angkatan kerja dan 

sudah bekerja guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Simanjuntak mengelompokkan 

tenaga kerja menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Angkatan kerja (labor force) terdiri dari golongan yang bekerja dan menganggur 

atau yang mencari pekerjaan. Golongan yang bukan angkatan kerja terdiri dari 

yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain yang 

menerima pendapatan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran 

kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.  

Menurut Sukirno (2011), penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu 

dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. 

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan 

penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Meski 

demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan 

penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif 

terhadap perkembangan ekonominya.  

Arthur Lewis (1999), mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi 

terjadi apabila tenaga kerja bisa dipertemukan dengan kapital. Pengaruh positif 

atau negatif dari pertumbuhan pertambahan tenaga kerja tergantung pada 

kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara 

produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan 
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tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input 

dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.  

Menurut BPS (2010), Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan 

yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. 

Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 

15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja 

dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang mencari 

pekerjaan itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan 

yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih 

bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.  

Secara tidak langsung jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan 

gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin besar lapangan 

kerja yang tersedia maka akan semakin banyak angkatan kerja yang terserap. 

Dengan terserapnya angkatan kerja maka total produksi di suatu daerah akan 

meningkat 

2.1.6  Hubungan Antar Variabel 

 Berikut ini adalah hubungan variabel yang terdapat dalam penelitian ini : 

a. Hubungan antara indeks kesehatan dengan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) 

Kesehatan merupakan fenomena ekonomi, sehingga kesehatan menjadi 

variabel yang dapat dianggap sebagai salah satu fator produksi untuk 

meningkatkan nilai tambah produksi berupa barang dan jasa, yang pada 

akhirnya akan mengarah ke tujuan kesejahteraan. Oleh karena hal ini 

kesehatan dianggap sebagai modal dan memiliki tingkat pengembalian 

yang positif baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Tingkat 

kesehatan ditunjukan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). 

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja 
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pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Untuk 

membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat 

sangatlah penting untuk melihat hal ini. Angka Harapan Hidup juga 

berkaitan dengan pendapatan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup 

(AHH) maka peluang memperoleh pendapatan lebih tinggi. Kesehatan 

merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusa, tanpa adanya 

kesehatan maka produktivitas manusa akan terganggu. Kegiatan ekonomi 

dalam suatu negara akan berjalan jika terdapat jaminan kesehatan bagi 

penduduknya, kesehatan penduduk menentukan kemampuan untuk 

menyerap sumber-sumer pertumbuhan ekonomi baik dalam hal teknologi 

maupun kelembagaan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, 

b. Hubungan Indeks pendidikan dengan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

Menurut Mulyadi (2016) pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi 

dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan 

langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan 

keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan memiliki sumbangsih 

kepada kualitas tenaga kerja. Pendidikan yang tinggi akan mendorong 

peningkatan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan 

penduduk. Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi 

adalah produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi mutu pendidikan, 

semakin tinggi produktivitas kerja dan semakin tinggi pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga berperan dalam 

mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka pengetahuan dan keahlian akan meningkat yang akan mendorong 

peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan mendorong 

peningkatan output yang akan berpengaruh terhadap perekonomian. Pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

31 

akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan 

memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat melalui 

peningkatan pendapatan atau peningkatan konsumsi.  

c. Hubungan Indeks Pengeluaran dengan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

Keynes berpendapat bahwa perekonomian yang diandaskan pada 

kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan 

(equilibrium). Dalam posisi equilibrium kegiatan produksi secara langsung 

akan meciptakan daya beli terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. 

Daya beli diperoleh sebagai balas jasa atas kontrubusi dalam mengelola 

faktor-faktor produksi. Pendapatan  atas kontribusi dalam pengolahan 

tersebut akan dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi.Dalam cakupan 

yang lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan 

yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi. 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok 

yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi perkapita sebagai 

pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk 

hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjado 

peningkatan konsumsi rill perkapita yaitu peningkatan nominal 

pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode 

yang bersangkutan. Dalam mengukur daya beli penduduk antar daerah, 

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data rata-rata konsumsu 

komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang 

dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan ini 

telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dana tar waktu 

yang disesuaikan dengan indeks daya beli. Banyak alasan yang 

menyebabkan analisis makro ekonomi perlu memperhatikan tentang 
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konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi 

rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. 

Alasan kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam 

menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu lainnya. 

Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Keputusan 

rumah tangga mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi 

sangat penting untuk analisis jangka panjang karena peranannya dalam 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk analisa jangka pendek 

peranannya penting dalam menentukan permintaan agregat. Pengeluaran 

konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam perekonomian 

tergantung pada pendapatan yang diterima oleh mereka. Semakin besar 

pendapatan maka semakin besar pula konsumsinya 

d. Hubungan Investasi dengan Produk Domestik Regional Bruto 

Investasi merupakan  kegiatan yang sangant penting dalam perekonomian. 

Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada jangka panjang akan 

berdampak pada peningkatan standar hidup masyarakat. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 terkait 

penanaman modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan 

pekerjaan, meningkatkan daya saing dunia usaha, meningkatkan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas serta 

kemajuan teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

Investasi baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) diperlukan untuk mencapai 
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suatu target pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi 

merupakan unsur yang penting dalam sebuah proses pembangunan.  

e. Hubungan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi 

karena tenaga kerja yang akan menggerakkan semua sumbersumber 

tersebut untuk menghasilkan barang. Tenaga kerja yang banyak akan 

terbentuk dari jumlah penduduk yang banyak. Pulau Jawa adalah pulau 

yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Penduduk yang bertambah 

akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut 

memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Perluasan akan 

kesempatan kerja selain akan memberikan pendapatan sekaligus akan 

mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan atas lapisan 

masyarakat. Sebaliknya jumlah angkatan kerja yang tinggi bila tidak diikuti 

dengan perluasankesempatan kerja, otomatis akan menjadi beban bagi 

pembangunan. Sehingga yang terjadi yaitu peningkatan angka 

pengangguran, yang juga akan berpengaruh terhadap pendapatan per 

kapita suatu masyarakat.Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja 

baru berarti adanya penciptaan pendapatan masyarakat yang akan 

mendorong induced investment, yang pada akhirnya akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. Secara tidak langsung jumlah angkatan 

kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang 

tersedia. Semakin besar lapangan kerja yang tersedia maka akan semakin 

banyak angkatan kerja yang terserap. Dengan terserapnya angkatan kerja 

maka total produksi di suatu daerah akan meningkat. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 

ini. Pemilihan jurnal penelitian sebelumnya didasari oleh kesamaan variabel 
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dependen maupun independen, tujuan penelitian, metode analisis, serta hasil 

penelitian yang akan digunakan sebagai acuan acuan penelitian sebelumnya. 

 Menurut Ranis dan Stewart (2000) dalam judul Economic Growth and 

Human Development dengan variabel usia harapan hidup, tingkat kemampuan 

membaca penduduk dewasa, tingkat pendidikan dan kemampuan pengeluaran, 

investasi domestic dan distribusi pendapatan. Penelitian ini menggunakan Cross 

Country Regression menunjukan hasil bahwa tingkat awal pembangunan manusia 

berpengaruh postif dan signifikan, dimana tingkat kemampuan membaca 

penduduk dewasa yang merupakan bagian dari pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Usia Harapan Hidup memiliki pengaruh positif 

dan signifikan. Distribusi pendapatan ang baik berhubungan dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi. 

 Menurut Wibisono (2001) dalam penelitian Determinan Pertumbuhan 

Ekonomi Regional: Studi Antar Provinsi di Indonesia dengan menggunakan 

variabel educational attainment, life expectancy, tingkat inflasi, tingkat fertilitas dan 

tingkat kematian bayi. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Linier 

Berganda. Dalam Penelitian didapatkan hasil bahwa pendidikan, angka harapan 

hidup dan tingkat kematian bayi perpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Tingkat fertilitas dan laju inflasi memberikan efek signifikan 

negative terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Syam (2014) dengan judul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan dengan variabel Indeks 

Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil dalam 

penelitian ini adalah indeks keshatan dan indeks pendidikan berpengaruh positif 

namun tidak signifikan, sedangkan indeks kesejahteraan masyarakat berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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 Sutrisna dan Dewi (2014) dalam judul penelitian Pengaruh Komponen 

Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 

menggunakan variabel indeks kesehatan indeks pendidikan dan indeks daya beli 

dengan menggunakan metode Pooled Least Square (PLS). Hasil dalam penelitian 

ini adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan 

hasil secara terpisah atau uji parsial diperoleh hasil bahwa indeks pendidikan dan 

indeks daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan indeks kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

 Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi 

penulisan ini: 

Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu 

No Nama, Tahun dan 
Judul 

Tujuan Metode dan 
variabel 

Temuan 

1 Ranis & Stewart, 2000, 
Economic Growth and 
Human Development 

Mengetahui 
hubungan 
antara 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
Pembangunan 
Manusia baik 
secara teori 
atau secara 
empiris 

Menggunakan 
Cross-
Country 
Regression. 
Variable 
terikatnya 
adalah 
pertumbuhan 
ekonomi 
(GDP 
perkapita 
pada 76 
negara 
berkembang). 
Variable 
bebasnya 
adalah usia 
harapan 
hidup, tingkat 
kemampuan 
membaca 
penduduk 
dewasa, 

Tingkat awal 
pembanunan 
manusia 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan. 
Tingkat 
kemampuan 
membaca 
penduduk 
dewasa dan 
angka harapan 
hidup 
berpengaruh 
positif signifikan. 
Distribusi 
pendapatan yang 
lebih baik 
berhubungan 
dengan tingkat 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
tinggi 
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tingkat 
pendidikan 
kemampuan, 
pengeluaran 
public untuk 
sektor sosial, 
tingkat 
investasi 
domestic dan 
distribusi 
pendapatan 

2 Wibisono, 2010, 
Determinan 
Pertumbuhan Ekonomi 
Regional: Studi Antar 
Provinsi di Indonesia 

Mengetahui 
apakah 
pengaruh 
educational 
attainment, life 
expectancy, 
tingkat infllasi, 
tingkat 
fertilitas, 
tingkat 
kematian bayi, 
dummy 
regional 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi 
regional pada 
2 provinsi di 
Indonesia 
tahun 1975-
1995 

Menggunakan 
Regresi Linier 
Berganda. 
Variable 
terikatnya 
adalah 
pertumbuhan 
ekonomi 
regional. 
Variable 
bebasnya 
adalah 
educational 
attainment, 
life 
expectancy, 
tingkat infllasi, 
tingkat 
fertilitas, 
tingkat 
kematian 
bayi. 

Pendidikan, 
angka harapan 
hidup dan tingkat 
kematian bayi 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi. tingkat 
fertilitas dan laju 
inflasi 
memberikan efek 
signifikan 
negative pada 
pertumbuhan 
ekonomi 

3 Syam, 2014, Pengaruh 
Indeks Pembangunan 
Mnusia terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Sulawesi Selatan  

Untuk 
mengetahui 
pengaruh 
indeks 
pembangunan 
manusia 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi di 
Sulawesi 
Selatan 

Menggunakan 
Regresi 
Berganda. 
Variable 
terikatnya 
adalah 
pertumbuhan 
ekonomi. 
variable 
bebasnya 
adalah indeks 
kesehatan, 
indeks 
pendidikan 
dan indeks 
kesejahteraan 
manusia 

Indeks 
Kesehatan dan 
indeks 
pendidikan 
berpengaruh 
positif namun 
tidak signifikan 
sedangkan 
indeks 
kesjahteraan 
masyarakat 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi di 
Sulawesi Selatan 
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periode 2003-
2012 

4 Sutrisna & Dewi, 2014, 
Pengaruh Komponen 
Indeks Pembangunan 
Manusia terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi 
Provinsi Bali 

Megnetahui 
pengaruh 
indeks 
kesehatan, 
indeks 
pendidikan 
dan indeks 
daya beli 
asyarakat 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi 
secara 
simultan dan 
parsial 

Menggunakan 
metode 
Pooled Least 
Square. 
Variable 
terikatnya 
adalah 
pertumbuhan 
ekonomi. 
variable 
bebasnya 
adalah indeks 
kesehatan, 
indeks 
pendidikan 
dan indeks 
daya beli 

Indeks 
kesehatan, 
indeks 
pendidikan dan 
indeks daya beli 
masyarakat 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi. 
sedangkan hasil 
uji parsial 
diperoleh bahwa 
indeks 
pendidikan dan 
indeks daya beli 
masyarakat 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi, 
sedangkan 
indeks kesjatan 
tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi Provinsi 
Bali 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, 

kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan oleh gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.1: Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2019 
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Gambar diatas merupakan kerangka pikir dalam penelitian ini. Penulis 

ingin mengkaji pengaruh dari tiga komponen Indeks Pembangunan Manusia yakni 

Indeks kesehatan, indeks pendidikan, indeks pengeluaran, investasi dan jumlah 

tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Peningkatan atau 

penurunan dari variabel bebas diuji guna mengetahui bagaimana dampaknya 

terhadap variabel terikat yakni Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 

Konstan (PDRB ADHK). Penelitian ini memberikan gambaran kepada pemerintah 

selaku pembuat kebijakan untuk dapat mendukung peningkatan kualitas sumber 

daya manusia melalui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil. 

2.4 Hipotesis 

 Adapun hipotesis untuk menguji Pengaruh Komponen Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto dengan menggunakan uji regresi data panel 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5% adalah Indeks Pembangunan Manusia 

diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di 38 Kabupaten/Kota Jawa 

Timur. Investasi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di 38 

Kabupaten/Kota Jawa Timur dan hipotesis terakhir adalah Tenaga Kerja diduga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas 

Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dari penelitian ini adalah meneliti perand dari komponen 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan jumlah tenaga kerja terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). 

Penelitian ini menggunakan lingkup secara regional yaitu 38 kabupaten kota di 

Jawa Timur dengan menggunakan data dengan rentang tahun 2010-2017.  

3.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan 

penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta 

hubungannya. Dilakukan pengolahan dengan pendekatan statistic untuk 

menganalisis indeks kesehatan, indeks pendidikan, indeks daya beli, investasi dan 

jumlah tenaga kerja  terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 

Konstan (PDRB-ADHK). Penelitian kuantitatif juga merupakan penelitian yang 

didominasi oleh penggunaan angka, dimulai dari pengumpulan data, tafisr 

terhadap data serta tahap terakhir adalah hasilnya. 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Untuk menggambarkan serta menjelaskan pengaruh komponen Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan jumlah tenaga kerja terhadap Produk 

Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Jawa Timur maka 

data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain, dalam hal ini adalah Badan 

Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim). Selain itu data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data panel dimana merupakan gabungan antara data time 

series dan cross section. Data cross section dalam penelitian ini adalah data 38 
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kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan data time series dalam penelitian ini 

adalah data rentang waktu yang diteliti yaitu periode 2010-2017. 

 Data dalam penelitian ini meluiputi data indeks kesehatan, data indeks 

pendidikan, data indeks pengeluaran, data investasi, data tenaga kerja. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik Jawa TImur (BPS Jatim), 

Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan Dinas 

Penanaman Modal PTSP Jatim.  

3.4 Definisi Operasional  

 Definisi operasional variable adalah pengertian variael yang diungkap 

dalam definisi konsep secara operasional, praktik, riil dan nyata dalam lingkup 

obyek penelitian. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), 

Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pengeluaran, investasi dan jumlah 

tenaga kerja. Berikut ini adalah definisi  operasional dari tiap variabel penelitian: 

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-

ADHK) adalah jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan 

yang dihitung menggunakan harga tetap. Dengan cara mendefinisikan 

berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar menggunakan Indeks Harga 

Konsumen. 

b. Indeks Kesehatan adalah sebuah parameter yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kesehatan dalam suatu daerah. Indeks kesehatan 

dibentuk oleh Angka Harapan Hidup Saat Lahir yang mempresentasikan 

dimensi  umur  panjang penduduk dalam suatu wilayah 

c. Indeks Pendidikan adalah parameter pendidikan dalam suatu wilayah yang 

dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata 

Lama Sekolah 
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d. Indeks pengeluaran merujuk pada standar hidup layak di suatu wilayah. 

Indeks ini menunjukkan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan 

seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehingga mereka mampu menjalankan kehidupan ini secara layak. 

e. investasi adalah penaman modal yang dilakukan dalam suatu kegiatan 

yang memiliki jangka waktu relative panjang dalam berbagai bidang usaha. 

Dalam Penelitian ini Investasi yang digunakan adalah total realisasi 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN). 

f. Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digolongkan ke dalam 

angkatan kerja yang bekerja, yaitu penduduk yang berusia 15 hingga 65 

tahun. Dengan kata lain penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja 

yang bekerja merupakan penduduk yang terlibat aktif dalam 

perekonomian. 

3.5 Penentuan Model 

 Model yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi, dalam hal ini menyangkut studi tentang hubungan antara 

satu variabel yang disebut variabel tak bebas atau variabel yang dijelaskan dan 

satu atau lebih variabel lain yang disebut dengan variabel bebas atau variabel 

penjelas dengan tujuan untuk menaksir nilai rata-rata dari variabel tak bebas 

berdasarkan nilai-nilai variabel bebas yang ada (Gujarati dan Porter, 2015). 

Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada 

penilitian ini adalah menggunakan model regresi data panel. Penelitian ini 

mengambil Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB 

ADHK) di 38 kabupaten/kota Jawa Timur sebagai variabel dependen dan untuk 

variabel independen indeks kesehatan, indeks pendidikan, indeks pengeluaran, 

investasi dan jumlah tenaga kerja. Pengolahan data dalam penelitian ini dibantu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

dengan program E-views 9. Adapun model regresi yang dapat dijelaskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y =  𝐵" + 𝐵#𝑋#%& + 	𝐵)𝑋)%& + 𝐵*𝑋*%& + 𝐵+𝑋+%& + 𝐵,𝑋,%& + 𝜇  

Keterangan : 

Y  = PRDB ADHK  

𝐵"  = Konstanta 

𝐵# − 𝐵, = Koefisien Regresi Variabel Independen 

i   = Kabupaten/kota 

t  = Tahun 

𝑋#  = Indeks kesehatan 

𝑋)  = Indeks pendidikan 

𝑋*  = Indeks pengeluaran 

𝑋+  = Investasi 

𝑋,  = Jumlah Tenaga Kerja 

μ  = Variabel Error diluar model   

3.6 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

data panel. Data panel merupakan kombinasi elemen untuk data dengan runtut 

waktu (time series) dan data cross-section. Dalam regresi data panel terdapat tiga 

teknik yang digunakan yaitu: 

a. Common Effect Model (CEM) 

Pendekatan ini menggunakan metode OLS biasa. Dalam estimasinya 

diasumsikan bahwa setiap variable memiliki intersep dan slope yang sama. 

Regresi data panel yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap individu. 

Model ini merupakan model yang paling sederhana dari model lainnya. 
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b. Fixed Effect Model (FEM) 

Pada metode ini, intersep pada regresi dapat dibedakan antara variable 

karena setiap variable dianggap mempunya karakteristik tersendiri. Dalam 

membedakan intersepnya dapat digunakan variable dummy, sehingga 

metode ini juga dikenal dengan model Least Square Dummy Variabel 

(LSDV). 

c. Random Effect Model (REM) 

Model data panel yang didalamnya melibatkan korekasi antar error term 

karena berubahnya waktu karena beberbedanya observasi data diatas 

dengan pendekatan model komponen error atau REM. Asumsinya adalah 

error secara individu juga tidak saling berkorelasi begitu juga dengan error 

kombinasinya. Dengan menggunakan metode ini, maka dapat menghemat 

pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti 

yang dilakukan pada model FEM. Hal ini berimplikasi pada parameter yang 

merupakan hasil estimasi akan semakin efisien. 

d. Uji Kausalitas  

Uji kausalitas adalah suatu uji yang mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Uji ini juga menunjukkan arah hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terkait, atau bisa dikatakan bahwa uji ini 

membahas masalah sebab akibat.  

3.6.1 Pemilihan model   

 Dari ketiga pendekatan model regresi data panel diatas akan ditentukan 

model yang paling tepat dengan menggunkan: 

a. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah  Common Effect Model  

atau Fixed Effect Model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi 

data panel. Hipotesisnya dari pengujian ini adalah jika H0 diterima (H1 di 
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tolak) maka metode yang dipakai adalah Common Effect Model, 

sedangkan jika H1 diterima (H0 ditolak) maka metode yang dipakai adalah 

Fixed Effect Model. Jika nilai Prob. Cross section Chi-square ≥ 0,05 artinya 

H0 diterima dan model yang digunakan adalah common effect model, 

sedangkan Jika nilai Prob. Cross section Chi-square ˂ 0,05 artinya H0 

ditolak, maka model yang digunakan adalah fixed effect model, dan 

dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan 

fixed effect model atau random effect model. Ketika Uji Chow menunjukan 

𝐻" diterima maka Uji Hausman tidak perlu lagi dilakukan. 

b. Uji Hausman 

Uji Hasuman digunakan untuk mengetahui apakah Fixed Effect Model atau 

Random Effect Model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi 

data panel. Hipotesisnya dari Uji Hausman adalah jika H0 diterima (H1 di 

tolak) maka metode yang dipakai adalah Random Effect Model, sedangkan 

jika H1 diterima (H0 ditolak) maka metode yang dipakai adalah Fixed Effect 

Model. Jika nilai Prob. Cross section Chi-square ≥ 0,05 artinya H0 diterima 

dan model yang digunakan adalah random effect model, sedangkan Jika 

nilai Prob. Cross section Chi-square ˂ 0,05 artinya H0 ditolak, maka model 

yang digunakan adalah fixed effect model, dan dilanjutkan dengan Uji 

Lagrange Multiplier untuk memilih apakah menggunakan common effect 

model atau random effect model.  

c. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier adalah analisis yang digunakan dengan tujuan 

untuk mementukan metode terbaik dalam regresi data panel, apakah 

menggunakan common effect model atau random effect model. 

Hipotesisnya dari Uji Lagrange Multiplier adalah jika H0 diterima (H1 di 

tolak) maka metode yang dipakai adalah Common Effect Model, 
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sedangkan jika H1 diterima (H0 ditolak) maka metode yang dipakai adalah 

Random Effect Model. Jika nilai Prob. Cross section Chi-square ≥ 0,05 

artinya H0 diterima dan model yang digunakan adalah common effect 

model, sedangkan Jika nilai Prob. Cross section Chi-square ˂ 0,05 artinya 

H0 ditolak, maka model yang digunakan adalah random effect model. 

3.6.2 Uji Hipotesis 

Setelah model terbaik dipilih diantara OLS, FEM, REM dalam data panel, 

selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan uji hipotesis untuk 

mengetahui kebaikkan modelnya. Uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Uji t-statistik 

Uji ini pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh variable 

independen secara individu dalam menerangkan variable dependen. 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai p-value pada hasil 

output uji t- statistik dengan pengamatan signifikansi t pada tingkat α yang 

digunakan yaitu sebesar 5%. Pengujian ini diawali dengan hipotesis jika H0 

diterima maka setiap variabel  independen secara individual tak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, sedangkan jika H1 

diterima  maka variabel independen secara individual berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.Analisis didasarkan dengan kriteria 

pengujian yaitu jika p-value< 0,05, maka 𝐻" ditolak, yang berarti variabel 

independen secara individual  berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, sedankan jika p-value ≥ 0,05, maka 𝐻# diterima, yang berarti 

variabel independen secara individual tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 
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b. Uji F-statistik 

Uji ini pada dasarnya menunjukan apakah seluruh variable independen 

dalam model mempunyai pengaruh secara serentak terhadap variable 

dependen. Pengujian dilakukan melalui signifikansi F pada tingkat ⍺ yang 

digunakan yaitu sebesar 5%. Analisis didasarkan pada perbandingan 

antara nilai F (statistic) dengan nilai signifikansi 0,05 dengan hipotesis yaitu 

jika H0 diterima maka setiap variabel  independen secara serentakl tak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, sedangkan jika H1 

diterima  maka variabel independen secara serentak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.Analisis didasarkan dengan kriteria 

pengujian yaitu jika p-value< 0,05, maka 𝐻" ditolak, yang berarti variabel 

independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, sedangkan jika p-value ≥ 0,05, maka 𝐻# diterima, yang berarti 

variabel independen secara serentak tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

c. Interpretasi Koefisien Determinasi (R²) 

Interpretasi Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variable 

dependen. Nilai koefisien determinasi beradara diantara 0 dan 1. Semakin 

besar nilainya makan variable independen semakin dekat hubungannya 

dengan variable dependen dan model regresi tersebut dianggap baik. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Data panel memiliki keunggulan berupa dapat meminimalkan bias yang 

kemungkinan dapat muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banyak informasi, 

sedikit kolinearitas dalam antar variabel, lebih banyak degree of freedom, dan lebih 

efisien (Gujarati, 2015:237). Sebelum melakukan pengujian model estimasi 
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regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik agar model yang diestimasikan hasilnya 

tidak bias atau BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Menurut Basuki (2015:72), 

pada regresi data panel tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS 

digunakan, melaiknkan hanya multikolinearitas dan heteroskedatisitas saja yang 

diperlukan. Dengan demikian uji asumsi klasik dalam penelitian yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

melalui uji t hanya akan valid jika residual yang didapatkan mempunyai 

distribusi normal. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk 

mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak  

melalui histogram residual yaitu metode grafis yang paling sederhana 

digunakan untuk mengetahui apakah bentuk dari probability distribution 

function (PDF) dari random variabel berbentuk distribusi normal atau tidak. 

Jika histogram residual mempunyai distribusi normal maka bisa dikatakan 

bahwa residual mempunyai distribusi normal dan uji Jarque Bera yaitu uji 

normalitas yang didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat 

asymptotic. Jika nilai statistik JB tidak signifikan maka residual mempunyai 

distribusi normal, sebaliknya jika nilai statistik JB signifikan maka residual 

tidak mempunyai distribusi normal (Widarjono, 2005). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi akan ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas (Ghozali, 

2011:105). Multikolonieritas terjadi karena terdapat efek kombinasi dua 

atau lebih variabel independent. Cara untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas adalah dengan melihat Correlation Matrix antar variabel 

independen. Menurut Ghozali (2011:83) jika matrix korelasi < 0,90 berati 
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tidak terdapat multikolinearitas pada masing-masing variabel. Jika terjadi 

masalah pada multikolinearitas, maka cara terbaik yang dapat dilakukan 

adalah menghapus variabel yang terkena 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas merupakan komponen penganggu yang tidak 

memiliki variasi tidak konstan. Heteroskedatisitas sering terjadi dalam 

penggunaan data cross-section karena data tersebut lebih memiliki 

karakteristik yang lebih variative sebagai konsekuensi dari penggunaan 

unit yang berbeda. Heteroskedatisitas mengakibatkan estimasi OLS tidak 

menghasilkan estimator yang Best Linear Unbiased Estimatos (BLUE), 

tetapi hanya menghasilkan estimator yang Best Linear Unbiased Estimatos 

(BLUE). Model regresi yang baik adalah model yang variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, sehingga tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat chi square tabel, jika Chi Square Table > 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara satu residual dengan residual yang lain 

dalam alam kaitannya dengan asumsi metode OLS (Widarjono, 2005). 

Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan 

residual adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan 

residual yang lain. Metode untuk mendeteksi autokorelasi yaitu, Metode 

Dubin - Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2010): 

a. Jika D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Jika D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

c. Jika D-W diatas +2 berarti tidak ada autokorelasi 
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Permasalahan autokorelasi juga dapat di ketahui melalui perbandingan 

Prob (Chi-Square) dengan tingkat signifikansi. Jika Prob (Chi-Square) 

besar dari tingkat signifikansi maka model tidak terkena autokorelasi. 

Apabila Prob (Chi-Square) kecil dari tingkat signifikansi maka model 

terkena autokorelasi. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur 

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur memiliki 

luas wilayah yang mencapai 47.963 Km2, dimana luas wilayah ini terdiri dari Jawa 

Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 

persen atau 42.541 Km2, sementara luas kepulauan Madura memiliki luas 11.30 

persen atau sebesar 5.422 Km2. Secara administratif Provinsi Jawa Timur terbagi 

menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota 

provinsi. Hal ini dapat dilihat pada peta wilayah Provinsi Jawa Timur pada gambar  

4.1:  

Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Jawa Timur  

 

Sumber: Jatimprov, 2018  
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4.2 Deskripsi Data 

4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama untuk 

pembangunan suatu daerah, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

alat ukur kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui 

selisih antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dikurang 

PDRB tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur 

dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2010 dan Tahun 2017 (persen) 

 

Sumber: BPS, diolah 

 

Gambar 4.2 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2017 terlihat bahwa rata-rata sebesar 6.1%. 

Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5.4%. Secara 

keseluruhan perekonomian Jawa Timur didukung oleh 17 lapangan usaha utama. 

Keseluruhan lapangan usaha atau sektor tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan 

Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah danDaur Ulang; 
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Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 

Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 

Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa 

Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; 

Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya. 

Pertumbuhan sektor-sektor tersebut terhitung sangat baik dan terus bertumbuh. 

Diantara 17 sektor tersebut, terdapat 3 sektor utama yang memberikan dukungan 

perekonomian terbesar bagi Jawa Timur, ketiga sektor tersebut adalah Sektor 

Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; serta Sektor 

Pertanian.    

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat keadaan 

perekonomian suatu wilayah adalah dengan melihat perkembangan nilai PDRB. 

Hal ini dikarenakan PDRB merupakan indikator yang menunjukkan nilai dari 

jumlah produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan perekonomian pada wiayah 

tersebut.  

Nilai PDRB yang semakin tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

wilayah tersebut. Setiap tahunnya, nilai PDRB di Jawa Timur terus mengalami 

peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.1 Nilai PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Dengan Nilai 
PDRB Terbesar Atas Harga Konstan (Milyar) 

Kategori 

PDRB 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Industri 

Pengolahan 
292.708,39 306.072,36 326.681,77 345.794,56 372.316,29 393.272,95 411.028,39 434.130,78 

Persentase 29,54% 29,02% 29,05% 28,99% 29,48% 29,53% 29,24% 29,29% 

Perdagangan 

Besar dan  
174.755,50 190.771,67 206.433,67 219.246,07 230.225,81 243.014,66 257.126,66 273.213,40 
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Eceran; 

Reparasi 

Mobil  

dan Sepeda 

Motor 

Persentase 17,64% 18,09% 18,35% 18,38% 18,23% 18,25% 18,29% 18,43% 

Pertanian, 

Kehutanan,  
133.504,56 138.870,09 146.002,57 150.463,72 155.783,96 160.907,33 164.687,46 167.197,66 

dan 

Perikanan  

Persentase 13,47% 13,17% 12,98% 12,61% 12,33% 12,08% 11,71% 11,28% 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2018 

Nilai PDRB yang terus mengalami peningkatan menunjukkan adanya 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang terus membaik, kondisi tersebut 

ditunjukkan oleh tabel 4.1 di atas. Peningkatan tersebut ditunjukkan oleh 3 

lapangan usaha terbesar yang menjadi kekuatan utama perekonomian Jawa 

Timur melalui nilai dan ditribusi PDRB ketiga sektor tersebut.  Sektor industri 

pengolahan merupakan sektor dengan nilai PDRB terbesar di Jawa Timur, 

kemudian diikuti sektor perdangan dan sektor petanian. 

4.2.2 Kondisi Demografi 

   Penduduk merupakan unsur utama dalam pembangunan suatu wilayah, 

sehingga untuk mendukung berkembanganya pembangunan suatu wilayah 

dibutuhkan kuantitas dan kualitas penduduk yang memadai agar dapat bersaing 

dan berperan serta dalam proses pembangunan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur 

memiliki persebaran jumlah penduduk yang cukup besar di Pulau Jawa. Pada data 

terakhir tahun 2017, total penduduk jawa timur mencapai 39.292.972 jiwa yang 

terdiri atas 19.397.878 jiwa penduduk laki-laki dan 19.895.094 jiwa penduduk 

perempuan. Berikut ini adalah gambar yang menunjukan jumlah penduduk jawa 

timur 2010-2017. 
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Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur 2010-2017  

 
Sumber: BPS, diolah  
 
    

Selama kurun waktu 8 tahun jumlah penduduk Jawa Timur cenderung 

meningkat. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 37.565.706 

jiwa dan meningkat menjadi 39.292.972 jiwa pada tahun 2017. Berdasarkan data 

pada gambar 4.3 tersebut, jumlah penduduk di Jawa Timur terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa faktor 

seperti jumlah kelahiran, migrasi masuk dan lain sebagainya. Kondisi tersebut 

tidak terlepas dari posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat perekonomian 

terbesar dan kota dengan perguruan tinggi terbaik yang menarik minat para 

pendatang dari luar untuk menetap di Jawa Timur.  

 Struktur penduduk Jawa Timur terdiri atas penduduk dengan struktur usia 

muda, hal ini memberikan dampak berupa semakin besarnya jumlah angkatan 

kerja. Penduduk yang telah mencapai usia 15 tahun keatas dibedakan lagi menjadi 

penduduk yang tergolong angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk 

yang termasuk angkatan kerja merupakan penduduk yang bekerja dan sedang 

mencari kerja. Sementara golongan bukan angkatan kerja merupakan penduduk 
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yang berusia kerja tetapi tidak memasuki pasar tenaga kerja karena berbagai 

faktor seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan 

selama tahun 2010 sampai tahun 2017, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur 

mengalami peningkatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk 

yang memasuki pasar tenaga kerja baik yang telah bekerja maupun yang sedang 

mencari pekerjaan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.1 berikut.  

Tabel 4.2 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Jawa Timur 
Tahun 2010-2017  

Kegiatan 
Utama 

Penduduk 

Jumlah Angkatan Kerja  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Angkatan 
Kerja 

19.527
. 051  

19.76
1 .886  

19.90
1 .558  

20.43
2 .453  

20.14
9 .998  

20.27
4 .681  

19.95
3 .846  

20.93
7 .716  

Bukan 
Angkata 
Kerja 

8.741.
7 74  

8.678. 
267  

8.685. 
370  

8.850. 
476  

9.428. 
684  

9.610. 
164  

10.21
4 .776  

9.505. 
442  

Sumber: Sakernas Jawa Timur 2010-2017.  
 

Tabel 4.2 tersebut menunjukkan data jumlah angkatan kerja di Jawa Timur 

selama tahun 2010 hingga 2017. Berdasarkan data yang dipaparkan tabel 

tersebut, terlihat jelas bahwa pada jumlah angkatan kerja di Jawa Timur terus 

meningkat selama 8 tahun terakhir. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja 

sebesar 19.527.051 jiwa dan meningkat menjadi 20.937.716 jiwa pada tahun 

2017. Tingginya peningkatan angkatan kerja di Jawa Timur yang tidak diimbangi 

dengan peningkatan lapangan kerja akan mengakibatkan permasalahan 

ketenagakerjaan berupa pengangguran. Sehingga penting untuk meningkatkan 

jumlah lapangan kerja untuk memberikan penyerapan tenaga kerja yang baik 

dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. 

Selain dengan jumlah angkatan kerja, hal yang tak kalah penting dari 

ketenagakerjaan adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terdiri dari 
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yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, tidak memiliki 

pekerjaan namun sedang merencanakan usaha, tidak memiliki pekerjaan dan 

tidak mencari pekerjaan dikarenakan merasa tidak mungkin untuk mendapatkan 

perencanaan dan yang sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai 

pekerjaan. Jumlah tenaga kerja merupakan selisih dari jumlah angkatan kerja dan 

pengangguran terbuka. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini: 

Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2010-2017 
  

Tahun 
Jumlah angkatan 
kerja 

Jumlah Pengangguran 
Terbuka 

Jumlah tenaga 
kerja  

2010 19652562 835234 18817328 
2011 20238054 1078688 19159366 
2012 20432453 835687 19596766 
2013 20149998 866450 19283548 
2014 20274681 849509 19425172 
2015 19953846 891937 19061909 
2016 20937716 881478 20056238 
2017 21300423 852017 20448406 

Sumber: BPS, diolah 
 Jumlah tenaga kerja selama periode 2010-2017 meningkat sebesar 

1.631.078 orang. Rata-rata peningkatan tenaga kerja selama 8 tahun sebesar 

233.011 orang.  

4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur  

   Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat 

mengukur kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia disusun 

berdasarkan tiga indikator yaitu pertama kesehatan dengan melihat angka 

harapan hidup waktu lahir, kedua pendidikan dengan menggunakan indikator 

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan yang ketiga hidup layak 

menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita. Berikut ini 

adalah Indeks Pembangunan di Jawa Timur periode 2010-2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Gambar 4.4: Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur 

 

Sumber: BPS, diolah 
 

   Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2017 memiliki tren yang meningkat dalam setiap tahunnya. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) memiliki rata-rata sebesar 67,85 selama periode 

2010-2017. Dalam periode 2010 sampai 2017 peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) terbesar terjadi pada tahun 2014 ke 2015 sebesar 0,81, sedangkan 

peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2016 ke 2017 sebesar 0,53.  

4.2.4 Investasi Jawa Timur 

  Data investasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa jumlah nilai 

investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA) dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2017. Data 

tersebut digunakan sebagai indikator investasi agar dapat melihat partisipasi 

secara total dari pihak investor dalam meningkatkan pembangunan di wilayah 

Provinsi Jawa Timur. 
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Gambar 4.5 Investasi Kabaputen/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010 
dan 2017 

 
Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP Jawa Timur, diolah 
 

Pada gambar di atas, terlihat adanya peningkatan secara berkelanjutan di 

tiap-tiap wilayah di Provinsi Jawa Timur. Dari tahun 2010 ke tahun 2017 nilai 

investasi mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami penurunanan disetiap 

daerah. 

4.3 Hasil Analisis Data 

  Hasil analisis data untuk pemilihan spesifikaasi model terbaik yang 

digunakan untuk regresi data serta hasil regresi data panel menggunakan aplikasi 

eviews  dapat peneliti tampilkan sebagai berikut: 

4.3.1 Pemilihan Spesifikasi Model Terbaik 

  Penelitian ini mengunakan metode analisis regresi data panel yang dalam 

metode estimasinya dilakukan melalui tiga pendekatan atau model, yaitu Common 

Effects Model, Fixed Effects Model, dan Random Effects Model. Untuk memilih 

salah satu model estimasi yang dianggap paling tepat maka perlu dilakukan 

pengujian sebagai berikut. 

a. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik antara Common Effect 

dengan Fixed Effect. Uji Chow dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas 

(Prob.) untuk cross-section F. Jika nilainya lebih besar dari 0,05 (ditentukan di awal 
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sebagai tingkat signifikansi atau alpha) maka model yang terpilih adalah common 

effect. Tetapi jika lebih rendah dari 0,05 maka model yang terpilih adalah fixed 

effect. Adapun hasil uji Chow adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Pemilihan Model Regresi Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: JATIM    

Test cross-section fixed effects  
     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 219.741067 (37,261) 0.0000 

Cross-section Chi-square 1055.015148 37 0.0000 
     
     

Sumber: Eviews, diolah     
 

Dari hasil test Tabel 4.4, diperoleh nilai Cross-section F sebesar 0,000 dan 

Cross-section Chi-square sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 5% (0,05), 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, maka model yang diterima adalah model 

Fixed effect. 

b. Uji Hausman 

Dikarenakan hasil uji Chow memperlihatkan bahwa model fixed effect lebih 

baik dibandingkan dengan model common effect, maka perlu dilakukan uji 

Hausman untuk mengetahui model terbaik antara model fixed effect dengan model 

random effect. Uji Hausman dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probability cross section random (pvalue) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. 

Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,05 maka model yang terpilih adalah 

random effect, tetapi jika lebih kecil dari 0,05 maka model yang terpilih adalah fixed 

effect. Adapun hasil Uji Hausman sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Hasil Pemilihan Model Regresi Uji Hausman 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: JATIM    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     

Cross-section random 10.930198 5 0.0528 
Sumber: Eviews, diolah 

Berdasarkan hasil output uji Hausman di atas dapat dilihat bahwa nilai 

probability Cross section random (p value) adalah 0,0528, lebih tinggi dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05. Ini menunjukkan bahwa model terbaik adalah random 

effect. 

c. Uji Lagrange Multiplier 

Dikarenakan hasil uji hausman memperlihatkan bahwa model random effect 

lebih baik dibandingkan dengan fixed effect maka perlu dilakukan uji Lagrange 

Multiplier untuk mengetahui model terbaik antara model random effect dengan 

model common effect . Uji Lagrange dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probability Breuch-Pagan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika nilainya 

kurang dari 0,05 maka model yang terpilih adalah random effect, tetapi jika lebih 

kecil dari 0,05 maka model yang terpilih adalah common effect. Adapun hasil Uji 

Lagrange Multiplier sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Pemilihan Model Regresi Uji Lagrange Multiplier 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 
        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 
 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  937.5422  2.066279  939.6085 
 (0.0000) (0.1506) (0.0000) 

Sumber: Eviews, diolah 
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4.3.2 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel  

Berdasarkan pemilihan model yang dilakukan sebelumnya, maka model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect yaitu deengan 

pendekatan model data panel yang hanya mengkombinasikan data time series 

dan cross Election. Berikut adalah hasil estimasi data untuk Random Effect Model: 

Tabel 4.7 Hasil Estimasi Random Effect Model 
Dependent Variable: Y   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Sample: 2010 2017   
Included observations: 8   
Cross-sections included: 38   
Total pool (balanced) observations: 304  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 19.19972 4.960550 -3.870482 0.0001 

X1 12.86031 5.419363 2.373030 0.0183 
X2 5.404941 0.897205 6.024199 0.0000 
X3 0.958383 0.462674 2.071402 0.0392 
X4 0.060535 0.025809 2.345457 0.0197 
X5 0.734443 0.145454 5.049297 0.0000 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.929497 0.9683 

Idiosyncratic random 0.168180 0.0317 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.885844     Mean dependent var 0.625712 

Adjusted R-squared 0.477218     S.D. dependent var 0.234905 
S.E. of regression 0.169845     Sum squared resid 8.596520 
F-statistic 56.31823     Durbin-Watson stat 0.786786 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Eviews, diolah 

 

Dari hasil regresi diatas dapat diperoleh persamaan yang menunjukan 

besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

sebagai berikut: 

Y = 19.19972 + 12.86031X1 + 5.404941X2 + 0.958383X3 + 0.060535X4+0.734443X5+ μ 
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4.3.2.1 Hasil Uji Kausalitas 

  Uji kausalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Granger 

Causality. Uji kausalitas ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat 

antara masing-masing variabel indepen terhadap variabel dependen. Taraf uji 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai kepercayaan sebesar 5% (0,05). 

Berikut ini adalah hasil uji kausalitas: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Kausalitas 

Granger Causality 
 
Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 2010 2017  
Lags: 0   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     X1 does not Granger Cause Y  266  0.03778 0.8460 

 Y does not Granger Cause X1  1.64957 0.2001 
    
     X2 does not Granger Cause Y  266  0.63203 0.4273 

 Y does not Granger Cause X2  0.00119 0.9726 
    
     X3 does not Granger Cause Y  266  2.54746 0.1117 

 Y does not Granger Cause X3  1.07241 0.3014 
    
     X4 does not Granger Cause Y  266  2.34626 0.1268 

 Y does not Granger Cause X4  31.5465 5.E-08 
    
     X5 does not Granger Cause Y  266  0.00489 0.9443 

 Y does not Granger Cause X5  0.58804 0.4439 
    
     X2 does not Granger Cause X1  266  0.24132 0.6237 

 X1 does not Granger Cause X2  1.78407 0.1828 
    
     X3 does not Granger Cause X1  266  4.01424 0.0461 

 X1 does not Granger Cause X3  7.42186 0.0069 
    
     X4 does not Granger Cause X1  266  0.82255 0.3653 

 X1 does not Granger Cause X4  4.04992 0.0452 
    
     X5 does not Granger Cause X1  266  0.93454 0.3346 

 X1 does not Granger Cause X5  0.74355 0.3893 
    
     X3 does not Granger Cause X2  266  0.29077 0.5902 

 X2 does not Granger Cause X3  6.39109 0.0121 
    
     X4 does not Granger Cause X2  266  0.87561 0.3503 

 X2 does not Granger Cause X4  0.76971 0.3811 
    
     X5 does not Granger Cause X2  266  0.65835 0.4179 
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 X2 does not Granger Cause X5  1.45942 0.2281 
    
     X4 does not Granger Cause X3  266  0.82771 0.3638 

 X3 does not Granger Cause X4  5.89273 0.0159 
    
     X5 does not Granger Cause X3  266  0.46887 0.4941 

 X3 does not Granger Cause X5  0.07548 0.7837 
    
     X5 does not Granger Cause X4  266  15.6528 0.0001 

 X4 does not Granger Cause X5  1.73841 0.1885 
        Sumber: Eviews, diolah 

  Dari tabel diatas dapat ditunjukan bahwa yang memiliki hubungan 

kausalitas adalah variabel dengan nilai probabilitas sebesar 0,05. Pada tabel 

diatas dilihat bahwa variabel terikat (PDRB ADHK) yaitu Y memiliki hubungan 

kausalitas dengan Investasi (X4). Hal yang sama juga terlihat pada variabel X3 

(Indeks Pengeluara) dengan X1 (Indeks Kesehatan), variabel X1 (indeks 

Kesehatan) dan X4 (Investasi), variabel X2 (Indeks Pendidikan) dengan variabel 

X3 (indeks Pengeluaran), variabel X3 (Indeks Pengeluaran dengan variabel X4 

(Investasi), dan yang terakhir hubungan kausalitas antara variabel X4 (investasi) 

dengan variabel X5 (Jumlah Tenaga Kerja).  

4.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis di lakukan mengetahui signifikansi hubungan antar 

variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis terbagi 

menjadi tiga yaitu : uji t statistik, uji f statistik dan uji koefisien determinasi atau R2. 

4.3.3.1 Uji T – Statistik 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat masing-masing variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak signifikan. 

Hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen dinyatakan 

signifikan ketika nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi yang telah di 

tentukan yakni sebesar 5%. Jika nilai probabilitas t < 5% maka variabel bebas akan 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji t – 

statistik : 
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Tabel 4.9 Hasil Uji T-Statistic 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 19.19972 4.960550 3.870482 0.0001 

X1 12.86031 5.419363 2.373030 0.0183 
X2 5.404941 0.897205 6.024199 0.0000 
X3 0.958383 0.462674 2.071402 0.0392 
X4 0.060535 0.025809 2.345457 0.0197 
X5 0.734443 0.145454 5.049297 0.0000 

     
Sumber: Eviews, diolah 

 

Interpretasi koefisien dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Variabel Indeks Kesehatan Ketiga memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap variabel independen atau variabel Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), yang ditunjukkan dengan 

nilai probabilitas yang signifikan pada tingkat 5% atau < 0,05. Nilai 

probabilitas untuk Indeks Kesehatan 0.0183 dengan standar eror sebesar 

5.419363. Sedangkan koefisien Indeks Kesehatan memiliki nilai sebesar 

12.86031. 

2. Variabel Indeks Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap variabel independen atau variabel Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), yang ditunjukkan dengan 

nilai probabilitas yang signifikan pada tingkat 5% atau < 0,05. Nilai 

probabilitas untuk Indeks Pendidikan 0.000 dengan standar eror sebesar 

0.897205. Sedangkan koefisien Indeks Pendidikan memiliki nilai sebesar 

5.404941. 

3. Variabel Indeks Pengeluaran memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap variabel independen atau variabel Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), yang ditunjukkan dengan 

nilai probabilitas yang signifikan pada tingkat 5% atau < 0,05. Nilai 
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probabilitas untuk Indeks Pengeluaran 0.392 dengan standar eror sebesar 

0.462674. Sedangkan koefisien Indeks Pengeluaran memiliki nilai sebesar 

0.958383. 

4. Variabel Investasi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

variabel independen atau variabel Produk Domestik Regional Bruto Atas 

Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), yang ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas yang signifikan pada tingkat 5% atau < 0,05. Nilai probabilitas 

untuk Investasi 0.0197 dengan standar eror sebesar 0.025809. Sedangkan 

koefisien Investasi memiliki nilai sebesar 0.060535. 

5. Variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

variabel independen atau variable Produk Domestik Regional Bruto Atas 

Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), yang ditunjukan dengan nilai 

probabilitas yang signifikan pada tingkat 5% atau <0,05. Nilai probabilitas 

untuk variabel ini sebesar 0,000 dengan standar eror sebesar 0,145454 

dan nilai koefisien sebesar 0,734443. 

4.3.3.2 Uji F-Statistic 

 Uji f statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Berikut hasil f – 

statistik. 

Tabel 4.10 Hasil Uji F-Statistic 
 

 
F- Statistic 

 
Probabilitas 

 
Keterangan 

 

56.31823 

 

0.000000 

 

Signifikan 

Sumber: Data diolah 
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Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh dari nilai probabilitas 

sebesar 0.000000. Dari hasil tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa variabel 

Indeks kesehatam, indeks pendidika, indeks pengeluaran, investasi dan jumlah 

tenaga kerja  berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). Hal ini dapat di ketahui dengan 

melakukan perbandingan antara nilai probabilitas hasil estimasi yang lebih kecil 

dari tingkat signifikansi yakni sebesar 5% (0,05). 

4.3.3.2 Uji Koefisien Determinasi 

  Koefisien determinasi atau R2 bertujuan untuk mengukur kemampuan 

model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen atau mengukur 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dari tabel 4.6 

nilai R-squared  pada estimasi ini sebesar 0.885844 yang berarti model ini dapat 

menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 88,5844 persen, sedangkan 

sisanya sebesar 11,4 persen di jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

4.3.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.3.4.1 Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas bertujuan untuk melihat nilai residual yang telah 

terstandarisasi dan terdistribusi normal. Jika nilai residual telah terdistribusi secara 

normal maka nilai yang di dapatkan dari model regresi akan konsisten dan tidak 

bisa. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan grafik histogram untuk melihat 

daerah penyebaran data. Pada pengujian ini dilihat dari nilai probabilitas Jarque-

Bera (JB). Data di katakan lulus uji normalitas jika probabilitas Jarque-Bera (JB) 

lebih besar dari tingkat signifikansi yakni sebesar 5% (0,05). Berikut hasil uji 

normalitas :  
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Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas 

 
Jarque-Bera 

 
Nilai 

 
α 

 

Probability 

 

0.052228 

 

0,05 

Sumber: Data diolah 
 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas nilai probabilitas Jarque-Bera (JB) sebesar 

0.052228 > 0,05 maka dapat di simpulkan data telah terdistribusi secara normal. 

4.3.4.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat terjadi dalam model regresi jika terdapat korelasi 

yang tinggi atau sempurna antara variabel independen sehingga nilai parameter 

yang BLUE tidak dapat terpenuhi. Terjadinya multikolinearitas dapat 

menyebabkan nilai standard eror dari koefisien menjadi rendah sehingga 

berdampak pada uji t yang tidak valid dan hasil estimasi menjadi tidak tepat. 

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Jika nilai centered VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinearitas  dalam 

model. Berikut hasil uji multikolinearitas : 

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Centered VIF 

Indeks Kesehatan 
1.984588 

Indeks Pendidikan 
2.656881 

Indeks Pengeluaran 
1.742406 

Investasi 
1.541546 

Jumlah Tenaga Kerja 
1.905329 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas karena seluruh variabel independen nilai centered VIF kurang 

dari 10. 

4.3.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Terjadinya permasalahan heterokedastisitas akan menyebabkan hasil 

estimasi OLS terhadap interval kepercayaan menjadi tidak dapat dipercaya dan 

nilai statistik t menjadi tidak valid. Permasalahan heterokedastisitas dapat di 

ketahui melalui perbandingan Prob (Chi-Square) dengan tingkat signifikansi. Jika 

Prob (Chi-Square) besar dari tingkat signifikansi maka model tidak terkena 

heterokedastisitas. Apabila Prob (Chi-Square) kecil dari tingkat signifikansi maka 

model terkena heterokedastisitas. Berikut hasil uji heterokedastisitas : 

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Heterokedasiticity Test 
 

Nilai 
 

α 

Prob Chi-Square 0.0589 0,05 

Sumber: Data diolah 
 

Berdasarkan tabel di atas nilai Prob (Chi-Square) sebesar 0.0589 lebih 

besar dari pada tingkat signifikansi yaitu 0,05 sehingga model tidak terkena 

masalah heterokedastisitas. 

4.4.3.4 Uji Autokorelasi 

 Uji  autokorelasi diperlukan untuk melihat model terbebas dari masalah 

autokorelasi yaitu masalah yang disebabkan karena eror pada individu cenderung 

mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Permasalahan 

autokorelasi dapat di ketahui melalui perbandingan Prob (Chi-Square) dengan 

tingkat signifikansi. Jika Prob (Chi-Square) besar dari tingkat signifikansi maka 
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model tidak terkena autokorelasi. Apabila Prob (Chi-Square) kecil dari tingkat 

signifikansi maka model terkena autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi 
 

Autocorrelation Test 
 

Nilai 
 

α 

 

Prob Chi-Square 

 

0.1241 

 

0,05 

Sumber: Data diolah 

  Berdasarkan tabel di atas nilai Prob (Chi-Square) sebesar 0.1241 lebih 

besar dari pada tingkat signifikansi yaitu 0,05 sehingga model tidak terkena 

masalah autokorelasi. 

4.4 Intepretasi Hasil dan Pembahasan 

  Setelah mengetahui uji regresi data panel makan akan dianalisis masing-

masing pengaruh variabel komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

investasi dan jumlah tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas 

Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). 

4.4.1 Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

Produk DOmestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB 

ADHK) 

Dalam Penelitian ini Komponen Indeks Pembangunan Manusia yang 

dipakaiadalah indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. 

Berdasarkan dari pengujian statistic yang telah dilakukan terlihat bahwa indeks 

kesehatan memiliki probabilitas sebesar 0,0183, t-statistic sebesar 2,373030 dan 

koefisien sebesar 12.86031. Probabilitas variabel ini sebesar 0,0183 dimana nilai 

ini lebih kecil dari  0,05, yang berarti bahwa indeks kesehatan berpengaruh 

signifikan terhadap PDRB ADHK. Nilai koefisen sebesar positif 12,86031 yang 

berarti bahwa jika Indeks kesehatan naik sebesar satu poin maka PDRB ADHK 
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akan naik sebesar 12,86031 milyar rupiah dengan asumsi faktor lainnya dianggap 

tetap. Artinya adalah jika terjadi peningkatan indeks kesehatan maka akan 

meningkatkan PDRB ADHK. Sebaliknya jika terjadi penurunan indeks kesehatan 

maka akan menurunkan PDRB ADHK. Hal ini menunjukan bahwa kesehatan 

dapat menjadi penentu PDRB ADHK. Hasil Penelitian ini sejalan dengan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wibisono (2010) dimana variabel 

indeks kesehatan berpengaruh terhadap PDRB ADHK. Kesehatan merupakan 

variabel yang dapat dianggap sebagai salah satu faktor produksi guna 

meningkatkan nilai tambah produksi barang maupun jasa, yang pada akhirnya 

akan mengarah kepada kesejahteraan. Kesehatan merupakan modal dan memiliki 

tingkat pengemlaian yang sifatnya positif untuk individu ataupun masyarakat. 

Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.6 terlihat bahwa tingkat 

bahwa indeks pendidikan yang diwakilkan dengan X2 memiliki probabilitas 

sebesar 0,000 , t-statistic sebesar 6,024199 dan koefisien sebesar 5,404941. 

Probabilitas dari variabel ini sebesar 0,000 < 0,05 yang mengartikan bahwa 

variabel ini berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK. Nilai koefisien sebesar 

positif 5,404941  yang berarti jika indeks pendidikan naik sebesar satu poin makan 

PDRB ADHK akan naik sebesar 5,404941 miliar rupiah. Sedangkan jika indeks 

pendidikan turun satu poin maka PDRB ADHK akan turun sebesar 5,404941 miliar 

rupiah dengan asumsi semua variabel lainnya dianggap tetap. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutrisna dan Dewi 

(2014) dimana pada penelitiannya variabel indeks pendidikan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap PDRB ADHK. Pendidikan merupakan investasi dalam 

sumber daya manusia, dimana akan memberikan sumbangan langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. 

Temuan dalam hasil penelitian ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

endogen dimana pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

sumber daya manusia. 

Berdasarkan dari hasil pengujian statistic, variabel indeks pengeluaran 

memiliki probabilitas sebesar 0,0392, t-statistic sebesar 2,071402, dan koefisien 

sebesar 0,958383. Probabilitas sebesar 0,392 menunjukan bahwa indeks 

pengeluaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK. 

Nilai koefisien sebesar 2,071402 berarti jika indeks pengeluaran naik satu persen 

akan menyebabkan PDRB ADHK akan meningkat sebesar 2,071402 dengan 

asumsi variabel lain konstan, sedangkan jika indeks pengeluaran menurun 

sebesar satu persen akan menyebabkan penurunan PDRB ADH sebesar 

2,071402 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya oleh Sutrisna dan Dewi (2014) dimana variabel indeks 

pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK. Indeks 

pengeluaran terikat dengan pengetahuan serta peluang yang ada untuk 

merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga 

menghasilkan output berupa barang atau jasa sebagai pendapatan. Pendapatan 

akan menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Hal ini sesuai dengan teori 

Pertumbuhan ekonomi baru dimana akumulasi modal merupakan sumber 

pertumbuhan ekonomi, dimana definisi modal diperluas dengan memasukan ilmu 

pengetahuan dimana akan berdampak kepada produktifitas dan pada akhirnya 

akan mempengaruhi output dan akan menciptakan pengeluaran atau konsumsi.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK. 

4.4.2 Pengaruh Investasi Terhadap Produk Domestik Regiional Bruto Atas 

Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 

  Berdasarkan dari hasil pengujian penelitian yang telah dilakukan terlihat 

bahwa tingkat probabilitas variabel investasi sebesar 0,0197<0,05. Hasil ini 
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menunjukan bahwa variabel investasi signifikan terhadap PDRB ADHK. Koefisien 

variabel investasi sebesar 0,060535 mempunyai arti jika investasi naik sebesar 1 

persen maka PDRB ADHK akan meningkat sebesar 0,060535 dengan kentuan 

variabel lain konstan, sedangkan jika variabel invetasi turun sebesar 1 persen 

maka akan menurunkan PDRB ADHK sebesar 0,060535 dengan ketentuan 

variabel lain konstan. Hasil pengujian menunjukan bahwa hipotesis kedua (H2) 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK. Jawa 

Timur didukung dengan potensi ekonomi yang sangat bagus sehingga 

memberikan dampak yang baik bagi investor dalam pengembangan bisnis. Daya 

tarik yang dimiliki Jawa Timur sebagai daerah tujuan investasi didukung oleh 

fasilitas infrastruktur yang memadai, kemudahan dalam perizininan, ketersediaan 

tenaga kerja yang melimpah serta keadaan makro ekonomi yang stabil. 

Peningkatan investasi di Jawa Timur sebagai modal dalam peningkatan produksi 

output, sehingga dengan meningkatnya produksi barang dan jasa di Jawa Timur 

akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Invetasi 

yang terjadi pada 38 kota/kabupaten berfluktuatif dikarenakan hanya beberapa 

daerah yang memiliki potensi dan peluang investasi yang bagus dikarenakan tidak 

disemua daerah di Jawa Timur yang memiliki iklim investasi yang bagus, juga 

kualitas sumber daya manusia yang mempuni, dengan infrastruktur yang kurang, 

dan kemudahan perizinan yang sulit. Teori pertumbuhan Neo-Klasik memiliki 

kesesuaian dengan hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa ―semakin besar 

nilai stok modal per kapita semakin tinggi pendapatan per kapita atau tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi Solow yaitu constant 

return to scale (skala hasil tambahan yang konstan) yaitu apabila faktor-faktor 

produksi ditambah maka akan terjadi pertambahan output. Keadaan ini berlaku 

saat semua faktor-faktor produksi yang digunakan mengalami perubahan. 

Investasi merupakan pembentukan modal yang dapat meningkatkan 
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perekonomian di suatu wilayah. Makin tingginya nilai investasi yang dikelola maka 

kondisi perekonomian suatu wilayah akan semakin meningkat. Hal ini didukung 

oleh penelitian Ranis dan Stewart (2000) yang menyebutkan bahwa investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

4.4.3 Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 

 Berdasarkan daru hasil pengujian penelitian yang telah dilakukan terlihat 

bahwa tingkat probabilitas variabel jumlah tenaga kerja sebesar 0,000<0,05. Hasil 

ini menunjukan bahwa variabel jumlah tenaga kerja signifikan terhadap PDRB 

ADHK. Koefisien variabel jumlah tenaga kerjai sebesar 0,734443 mempunyai arti 

jika jumlah tenaga kerja naik sebesar 1 poin maka PDRB ADHK akan meningkat 

sebesar 0,734443 miliar rupiah dengan kentuan variabel lain konstan, sedangkan 

jika variabel invetasi turun sebesar 1 poin maka akan menurunkan PDRB ADHK 

sebesar 0,734443 miliar rupiah dengan ketentuan variabel lain konstan. Hasil 

pengujian menunjukan bahwa hipotesis ketiga (H3) mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK. Jawa Timur merupakan salah satu 

Provinsi di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah setelah provinsi 

Jawa Barat. Banyaknya jumlah tenaga kerja di Jawa Timur akan memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan output sehingga akan meningkatkan 

produktivitas barang dan jasa dalam sektor produksi yang berdampak pada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Pertumbuhan akan 

menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap untuk berkerja 

diberbagai sektor di Jawa Timur. Solow menyebutkan bahwa efek buruk 

pertambahan penduduk ke atas pembangunan ekonomi dapat diimbangi oleh 

kenaikan tabungan dan investasi. Teori ini memiliki kesesuaian dengan hasil 

penelitian bahwa pertambahan penduduk berakibat pada pertambahan tenaga 

kerja. Jika tenaga kerja tidak terserap dengan baik di lapangan pekerjaan, maka 
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akan muncul pengangguran. Keadaan tersebut dapat diatasi melalui kegiatan 

penanaman modal sebab stock modal dapat digunakan untuk membuka lapangan 

pekerjaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh dari beberapa 

variabel yaitu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan 

Jumlah Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 

Konstan (PDRB ADHK) di Jawa Timur pada periode 2010 sampai dengan 2017. 

Penelitian ini menggunakan Regresi Data Panel. Adapun kesimpulan yang didapat 

dari hasil estimasi regresi adalah sebagai berikut: 

1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang teridiri dari 

indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran 

berpengaruh meningkatkan Produk Domestik Regional bruto Atas 

Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) selama kurun waktu 2010 

sampai 2017. Dengan adanya peningkatan komponen indeks 

pembangunan manusia tercermin bahwa kualitas masyarakat di 

Jawa Timur membaik. Peningkatan kualitas masyarakat akan 

memberi dampak terhadap peningkatan produktivitas dan pada 

akhirnya mendorong peningkatan PDRB ADHK. 

2. Jumlah investasi dilihat dari total jumlah investasi PMA dan PMDN 

38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2017 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan Jawa Timur 

didukung dengan potensi ekonomi yang sangat bagus sehingga 

memberikan dampak yang baik bagi investor dalam 

pengembangan usaha 

3. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB 

ADHK. Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja akan menunjang 
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peningkatan produksi barang maupun jasa dalam sektor produksi, 

sehingga nilai tambah output sektor produksi dapat meningkatkan 

PDRB ADHK. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh komponen Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan jumlah tenaga kerja terjadap Produk 

Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Timur periode 2010-

2017, adapun saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut: 

1.  Indeks Pembangunan Manusia mempunyai dampak yang baik terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Jika Indeks Pembangunan Manusia dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka dari itu sekiranya pemerintah 

membuat kebijakan yang dapat mendorong kualitas masyarakat untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu program yang sekiranya 

cocok adalah program pendidikan gratis untuk pendidkan di semua 

jenjang. Pada periode 2010 hingga 2017 belum terdapat program ini. 

Program ini baru saja dilaksanakan pada bulan Juli tahun ajaran 

2019/2020, akan tetapi hanya untuk jenjang Sekolah Menengah Atas dan 

Sekolah menengah kejuruan. Jawa Timur sudah memiliki layanan 

kesehatan yang memadai namun kurangnya tenaga kesehatan. 

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 membentuk 

sebuah Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang 

diharpakan kedepannya bisa mendorong untuk meningkatkan indeks 

kesehatan.  

2. Di Jawa Timur sendiri belum adanya kegiatan yang rigid mendorong 

investasi masuk. Perlu kegiatan seperti pameran secara terpusat dan rutin 

untuk menampilkan potensi daerah di Jawa Timur sehingga investor tidak 
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perlu untuk mengunjungi satu persatu kabupaten/kota yang ada di Jawa 

Timur 

3. Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan 

ekonomi. Khususnya di Jawa Timur sendiri belum meratanya Balai Diklat 

Industri, dimana lembaga ini hanya terdapat di Kota Surabaya. Balai Diklat 

Industri ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui 

pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industry, wirausaha industry 

kecil dan industry menengah. 
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LAMPIRAN 

 

Uji Chow  
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: JATIM    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 219.741067 (37,261) 0.0000 

Cross-section Chi-square 1055.015148 37 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Sample: 2010 2017   
Included observations: 8   
Cross-sections included: 38   
Total pool (balanced) observations: 304  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 19.56342 5.385623 -3.632527 0.0003 

X1 3.247956 3.209342 1.012032 0.3123 
X2 0.279273 1.535337 0.181897 0.8558 
X3 4.244157 1.390889 3.051399 0.0025 
X4 0.296341 0.098032 3.022910 0.0027 
X5 0.648040 0.087398 7.414800 0.0000 

     
     R-squared 0.382982     Mean dependent var 9.801214 

Adjusted R-squared 0.372629     S.D. dependent var 1.126735 
S.E. of regression 0.892450     Akaike info criterion 2.629847 
Sum squared resid 237.3473     Schwarz criterion 2.703210 
Log likelihood -393.7368     Hannan-Quinn criter. 2.659194 
F-statistic 36.99364     Durbin-Watson stat 0.061352 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
Uji Hausman  
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: JATIM    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 10.930198 5 0.0528 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X1 25.612578 12.860309 27.528900 0.0151 
X2 4.770098 5.404941 0.394107 0.3119 
X3 1.071691 0.958383 0.006813 0.1698 
X4 0.054592 0.060535 0.000005 0.0074 
X5 0.479087 0.734443 0.037550 0.1876 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Sample: 2010 2017   
Included observations: 8   
Cross-sections included: 38   
Total pool (balanced) observations: 304  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 27.12358 6.912290 -3.923964 0.0001 

X1 25.61258 7.543103 3.395496 0.0008 
X2 4.770098 1.095027 4.356147 0.0000 
X3 1.071691 0.469978 2.280299 0.0234 
X4 0.054592 0.025905 2.107432 0.0360 
X5 0.479087 0.242295 1.977289 0.0491 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.980809     Mean dependent var 9.801214 

Adjusted R-squared 0.977721     S.D. dependent var 1.126735 
S.E. of regression 0.168180     Akaike info criterion -0.597176 
Sum squared resid 7.382260     Schwarz criterion -0.071412 
Log likelihood 133.7708     Hannan-Quinn criter. -0.386858 
F-statistic 317.5943     Durbin-Watson stat 0.887804 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           
 
LM Test 
 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 
        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 
 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  937.5422  2.066279  939.6085 
 (0.0000) (0.1506) (0.0000) 
    

Honda  30.61931 -1.437456  20.63469 
 (0.0000) (0.9247) (0.0000) 
    

King-Wu  30.61931 -1.437456  10.89472 
 (0.0000) (0.9247) (0.0000) 
    

Standardized Honda  32.94917 -1.257610  18.03310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (0.0000) (0.8957) (0.0000) 
    

Standardized King-Wu  32.94917 -1.257610  8.388803 
 (0.0000) (0.8957) (0.0000) 
    

Gourieroux, et al.* -- --  937.5422 
   (0.0000) 
         

Hasil Estimasi Random Effect 
 
Dependent Variable: Y   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Sample: 2010 2017   
Included observations: 8   
Cross-sections included: 38   
Total pool (balanced) observations: 304  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 19.19972 4.960550 -3.870482 0.0001 

X1 12.86031 5.419363 2.373030 0.0183 
X2 5.404941 0.897205 6.024199 0.0000 
X3 0.958383 0.462674 2.071402 0.0392 
X4 0.060535 0.025809 2.345457 0.0197 
X5 0.734443 0.145454 5.049297 0.0000 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.929497 0.9683 

Idiosyncratic random 0.168180 0.0317 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.885844     Mean dependent var 0.625712 

Adjusted R-squared 0.477218     S.D. dependent var 0.234905 
S.E. of regression 0.169845     Sum squared resid 8.596520 
F-statistic 56.31823     Durbin-Watson stat 0.786786 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.274345     Mean dependent var 9.801214 

Sum squared resid 279.1364     Durbin-Watson stat 0.024231 
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