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ABSTRAKSI 
 
 

Adinegoro, Fivrizal. 2009. Analisis Peranan Investasi Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kota Batam. Skripsi, Jurusan 
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Brawijaya. Dr. Sasongko, SE., MS. 

 
 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya investasi yang masuk di 
Kota Batam dari tahun 1994-2008,  Namun sejak diberlakukannya KEPPRES 
No.41 Tahun 1973 tentang penetapan Kota Batam sebagai kota industri. Banyak 
program-program yang dilakukan untuk mengembangkan investasi yang ada, 
selain itu letak geografis Kota Batam yang terletak di selat malaka menjadi 
keunggulan tersendiri. krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 tidak membuat 
pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada di Kota Batam Negatif bahkan 
tumbuh positif walaupun relatif kecil, hal inilah peneliti tertarik dalam melakukan 
penelitian dengan permasalahan bagaimana peran investasi terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
pengaruh investasi di Kota Batam terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kota 
Batam tahun 1994-2008. Penelitian di lakukan di Kota Batam dengan dengan 
menggunakan data desk study artinya data telah tersedia pada Otorita. Data 
dependent adalah pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel independentnya 
yaitu investasi asing, investasi domestik, tenaga kerja domestik, tenaga kerja 
asing, transportasi laut, transportasi udara, skala usaha besar dan skala usaha 
kecil dan menengah.  

Adapun hasil dari regresi linear berganda penelitian ini adalah varibel 
investasi asing, investasi domestik, transportasi laut, skala usaha besar 
berpengaruh signifikant terhadap pertumbuhan ekonomi Kota batam. Adapun 
peran investasi yang ada adalah investasi asing memiliki peran yang besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan investasi domestik memiliki peran 
yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya sebagai investasi domestik 
di tunjang oleh import sehingga akan mengurangi PDRB Kota Batam, sedangkan 
hasil penelitian yang lain sektor industri pengolahan merupakan sektor dominan 
terhadap PDRB Kota Batam sebesar 62,45%. Adapun penyebab investasi yang 
masuk adalah penentapan Kota Batam sebagai kota Industri dan sebagai 
pelabuhan dan perdagangan bebas. Kawasan zona bebas pajak atau zona 
ekonomi bebas (free economic zone) di Kota Batam dengan tujuan untuk 
memikat investasi atau penanaman modal asing. Artinya setiap barang modal 
atau bahan-bahan mentah yang memasuki wilayah tersebut dibebaskan sama 
sekali dari berbagai tarif atau pungutan. 
 

 

Kata Kunci: Peran Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan zona bebas pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Perkembangan serta pertumbuhan ekonomi merupakan harapan suatu 

bangsa dan daerah terlebih lagi jika hal tersebut dapat menciptakan investasi 

yang ada, baik itu investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. 

Selain itu pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menciptakan lapangan kerja dan 

mengurangi pengangguran yang ada. Namun suatu wilayah dikatakan 

berkembang jika dilihat dari jumlah investasi yang masuk pada suatu bangsa 

serta dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan bagi perekonomian daerah 

khususnya pertumbuhan ekonomi wilayah, Menurut Tarigan (2005:46) : 

“Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai 

tambah (add value) yang terjadi.” Sedangkan menurut Siregar dan Wahyuniarti 

(2008: 1) : “Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan adalah 

syarat yang utama dalam pertumbuhan ekonomi wilayah.” Dalam hal ini adalah 

pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Batam yang merupakan bagian dari Provinsi 

Kepulauan Riau dan merupakan salah satu kota percontohan dalam penerapan 

pasar bebas di Indonesia (Jawa pos, 2009). 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang 

akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah selain 

pemerataan. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam dari 

Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDRB) Kota Batam tahun 2003-2007 

yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun secara umum, 

perekonomian Kota Batam dalam lima tahun terakhir menunjukan adanya 

peningkatan, hanya saja di tahun 2006 perekonomian Kota Batam tumbuh lebih 
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kecil dibandingkan tahun sebelumya. Hal ini disebabkan menurunnya peran 

sektor pertanian, bangunan, angkutan perbankan dan lain-lainya. 

 

Tabel.1.1    Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam 
  Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 

 

No. Sektor 
Tahun 

2003 2004 2005 2006 2007 

1. Pertanian 7,29 7,04 9,7 0,7 1,45 

2. Pertambangan 6,79 5,68 5,41 5,97 4,70 

3. Industri 7,14 7,58 7,49 7,67 7,68 

4. Listrik, Gas, Air 7,14 7,7 3,39 6,00 6,04 

5. Bangunan 7,6 7,84 1,79 1,76 1,78 

6. Perdagangan 8,92 6,18 8,62 10,01 9,64 

7. Angkutan 9,17 15,09 10,79 3,38 4,99 

8. Bank, Keuangan 13,08 7,88 6,27 1,08 1,97 

9. Jasa-jasa 5,6 7,26 6,12 4,06 4,37 

Batam 7,28 7,46 7,65 7,48 7,51 
      Sumber : BPS Kota Batam, 2008. 

 

Secara sektoral, sektor pertanian di tahun 2007 dapat di katakan tidak 

mengalami pertumbuhan yang signifikan walaupun lebih besar dari tahun 

sebelumnya (0,7% di tahun 2006 dan naik menjadi 1,45% di tahun 2007). Hal ini 

disebabkan oleh kondisi daerah perkotaan yang lebih memanfaatkan 

lahan/wilayah untuk daerah pemukiman dan usaha sekunder lainnya. Sedangkan 

di tahun yang sama untuk sektor bangunan mulai bergairah kembali disbanding 

dengan tahun sebelumnya, walaupun belum sebaik pertumbuhan pada tahun 

2005 (1,79% di tahun 2005 dan 1,76% di tahun 2006).  

Namun sejak diberlakukannya KEPPRES No.94 Tahun 1998 yang 

merupakan penyempurnaan dari KEPPRES No.41 Tahun 1973 tentang 

penetapan Kota Batam sebagai kota industri. Banyak program-program yang 

dilakukan untuk mengembangkan investasi yang ada, Hal ini ditunjang oleh 

peranan perekonomian yang ada khususnya perekonomian daerah Kota Batam.  

Jika di lihat dari sejarah awalnya, Kota Batam merupakan bonded ware hose dari 

pertamina di Selat Malaka (BPS Kota Batam 2008:2) yang mana bonded ware 
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house ini merupakan lalu lintas terpadat dan teramai dalam aktivitas 

perdagangan internasional. Selain itu Kota Batam di jadikan sebagai FTZ (Free 

Trade Zone) Berdasarkan PP no. 46 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan 

dan pelabuhan bebas yang ada di Indonesia, yang memberikan dampak yang 

positif bagi perekonomian Indonesia khususnya Kota Batam. 

Namun kemajuan dalam investasi yang terjadi di Kota Batam dimulai sejak 

Prof. BJ. Habibie menjadi chairman Otorita Batam “Suatu lembaga penuh 

terhadap pengelola daerah batam” Tahun 1978 yang mengubah dari oil base 

pertamina menjadi pusat pertumbutan investasi dan modal dikawasan selat 

malaka (Progress Report Otorita Batam 2001:6). Pembangunan investasi yang 

ada di Kota Batam diawali dengan melakukan investasi dibidang infrastruktur 

yang dilakukan oleh pemerintah, Namun pembangunan ini diikuti dengan 

masuknya investasi yang berasal dari pihak swasta asing maupun domestik,  

Dilihat dari Investasi swasta yang masuk di Kota Batam dari tahun 2000-2007 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Peran swasta di dalam kegiatan 

investasi di Kota Batam telah memberikan dampak positif tidak saja kepada 

daerah Kota Batam tetapi juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan 

untuk pemerintah pusat dalam hal sumbangan pajak. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Sumber : Otorita Batam 2008 

    Gambar 1.1 Investasi Swasta Kota Batam Tahun 1998 – 2007 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantau 

Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2005 dan 2007 tentang daya tarik 

investasi dan survei pemeringkatan iklim investasi di 33 Provinsi dan 228 

kabupaten/kota se-indonesia, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi teratas 

dari kinerja ekonomi daerah dan Infrastruktur yang ada, Kota Batam menempati 

posisi teratas jika dilihat secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi daya 

tarik investasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi di 

Indonesia : 

1. Kelembagaan 

2. Keamanan, sosial, dan budaya 

3. Ekonomi daerah 

4. Tenaga kerja 

5. Infrastruktur fisik 

 

Investasi yang tinggi merupakan harapan daerah dalam membangun 

daerahnya, namun apakah pertumbuhan investasi yang tinggi di ikuti dengan 

pembangunan perekonomian wilayah yang ada ataukah menjadi permasalahan 

yang ada di kemudian hari, untuk itulah penulis mencoba melakukan penelitian 

tentang seberapa besarnya investasi mempunyai pengaruh terhadap 

perekonomian wilayah dalam hal ini adalah perekonomian wilayah Kota batam. 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, pemahaman terhadap pertumbuhan investasi 

dengan perkembangan ekonomi wilayah khususnya wilayah Kota Batam. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan suatu masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana 

pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Batam tahun 

1994-2008 ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh investasi di Kota Batam 

terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Batam tahun 1994-2008. 

 

1.4         Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat, baik 

untuk penulis, pemerintah, serta masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis 

terutama dalam kajian ekonomi regional khususnya mengenai masalah 

Perkembangan Ekonomi Wilayah serta investasi yang ada di Kota Batam. Selain 

itu  hasil penelitian yang ada dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menganalisis teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan 

dengan lingkungan nyata, dan juga mampu mengembangkan kemampuan 

penulis untuk dapat berpikir analitis dan kritis terhadap permasalahan yang ada. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya 

pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan ekonomi yang 

berkaitan dengan pembangunan perekonomian wilayahnya sehingga pemerintah 
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dapat membuat pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan di 

masa yang akan datang.  

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi 

masyarakat terutama mengenai informasi kondisi perekonomian wilayahnya dan 

serta peluang investasi serta aktivitas perekonomian yang bersifat regional 

sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk 

memajukan wilayahnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas berbagai teori investasi dan teori pertumbuhan. 

Sedangkan teori pertumbuhan yang berhubungan dengan penelitian ini, meliputi 

teori pertumbuhan Neo-klasik, teori pusat pertumbuhan (growth pole), teori 

pertumbuhan jalur cepat (Turnpike), dan teori inovasi Schumpeter dalam 

perkembangan dan pembangunan daerah. Selain itu, Bab ini juga berisi 

kerangka pikir penelitian dan penelitian terdahulu. 

 

2.1 Teori Pertumbuhan 

Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan pertambahan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan 

seluruh nilai tambah (Add Value) yang terjadi. Namun agar dapat melihat 

pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan 

dalam nilai riel, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah 

menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah 

tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar 

dapat mengambarkan kemakmuran daerah tersebut, Mankiw (2000). 

 

2.1.1 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

Neoklasik Mankiw (2000) dalam analisis model menggunakan unsur 

pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, dan kamajuan teknologi. Penekanan 

analisanya pada peralatan fungsi produksi. Dengan kata lain, unsur-unsur yang  

menentukan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam pandangan pemikir neoklasik 

adalah modal, tenaga kerja dan teknologi.  

Teori pertumbuhan Neoklasik melihat pertumbuhan ekonomi bergantung 

kepada perkembangan faktor–faktor produksi. Titik awal dari teori pertumbuhan 
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ekonomi adalah fungsi produksi agregat, yang secara khusus menggambarkan 

hubungan antara tingkat produksi dengan masukan yang dipakai dalam produksi. 

Dalam bentuk matematis, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan : 

 

 

Dimana   : 

Y =   Tingkat Pertumbuhan Ekonomi  

K =  Tingkat Pertambahan Barang Modal  

T =  Tingkat Pertambahan Teknologi 

 

Analisis selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu 

dan seterusnya membuat pembuktian secara matematis untuk menunjukkan 

kesimpulan berikut  : 

 

 

Dimana : 

g  = Tingkat/persentasi pertumbuhan ekonomi,  

m = Produktivitas modal marginal dan  

b  = Produktivitas marginal tenaga kerja.  

Persamaan itu pada hakikatnya menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan 

ekonomi tergantung kepada :  

(1) Pertambahan modal dan produktivitas modal marginal  

(2) Pertambahan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja marginal  

(3) Perkembangan teknologi. 

 

 

 

g = mK + bL + T 

 

Y = f(K, L, T) 
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2.1.2   Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) 

Dalam Tarigan (2006) di sebutkan pusat pertumbuhan (growth pole) 

dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. 

Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok 

usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur 

kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam 

maupun ke luar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan 

adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga 

menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai 

macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang 

memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak 

ada interaksi antara usaha-usaha tersebut. Tidak semua kota generatif dapat 

dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan harus memiliki 

empat ciri, yaitu : 

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai 

ekonomi. Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada 

keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada 

satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, 

karena saling terkait. Jadi, kehidupan kota menjadi satu irama dengan 

berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling 

mendukung terciptanya pertumbuhan. Pertumbuhan tidak terlihat pincang, 

ada sektor yang tumbuh cepat tetapi ada sektor lain yang tidak terkena 

imbasnya sama sekali. Hal ini berbeda dengan sebuah kota yang fungsinya 

hanya sebagai perantara (transit). Kota perantara apabila kota itu hanya 

berfungsi mengumpulkan berbagai bahan dari daerah belakangnya dan 

menjualnya ke kota lain yang lebih besar/luar wilayah dan membeli berbagai 

kebutuhan masyarakat dari kota lain dan dijual atau didistribusikan ke 
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wilayah belakangnya. Pada kota perantara tidak terdapat banyak 

pengolahan ataupun kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Kalaupun ada 

pengolahan hanya bersifat penyortiran (seleksi) dan pembungkusan, 

sedangkan kegiatan yang bersifat mengubah bentuk dan kegunaan barang 

masih sedikit. Dengan demikian, sedikit sekali terjadi interaksi dengan sektor 

lain di kota tersebut. Pertumbuhan sektor perantara itu tidak banyak 

mendorong pertumbuhan sektor lain di kota itu.  

2. Ada efek pengganda (multiplier effect) 

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan 

menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari 

luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat 

produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali putaran 

pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat 

dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut 

(sektor yang pertama meningkat permintaannya). Unsur efek pengganda 

sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan 

belakngnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat tajam maka 

kebutuhan kota akan bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari 

belakangnya akan meningkat tajam. 

3. Adanya konsentrasi geografis 

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa 

menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, 

juga meningkatkan daya tarik (attractiveness) dari kota tersebut. Orang yang 

datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi 

yang berdekatan. Jadi, kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat 

waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi 
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dan karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan 

economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan. 

4. Bersifat mendorong daerah belakangnya 

Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang 

harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan 

menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat 

mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan 

wilayah belakangnya dan kota itu memiliki tiga karakteristik yang disebutkan 

terdahulu, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong belakangnya. 

Jadi, konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan 

apabila konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam 

(di antara berbagai sektor di dalam kota) maupun ke luar (ke daerah 

belakangnya). 

 
2.1.3 Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (Turnpike) dan Inovasi Schumpeter 

 Dalam Tarigan (2006) dijelaskan bahwa setiap wilayah perlu melihat 

sektor/komoditi apa yang memiliki potensi yang besar dan dapat 

dikembangankan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor 

itu memiliki competitive advantege untuk dikembangkan. Artinya, dengan 

kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah 

yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume 

sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, 

produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar luar 

negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut 

berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. 

 Mensigergiskan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait 

dan saling mendukung. Pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan 
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sektor yang lain, begitu juga sebailknya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat 

(turnpike), dan mensigergiskannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu 

membuat perekonomian tumbuh cepat. 

 Selain itu, perlu diperhatikan pandangan schumpeter tentang inovasinya 

terhadap jiwa usaha (enterprenuership) dalam masyarakat yang mengatakan 

jiwa usaha berarti pemilik modal mampu melihat peluang dan berani mengambil 

resiko membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang ada. Dengan 

pembukaan usaha baru dan perluasaan usaha tersedia lapangan kerja 

tambahan setiap tahunnya.  

Dalam hal pengusaha yang memiliki modal besar disebut skala usaha 

besar  sedangkan pengusaha yang tidak memiliki modal kurang besar di sebut 

skala usaha kecil dan menengah. Namun jika kita melihat pada konteks di Kota 

Batam. Pengusaha yang miliki modal besar berasal dari luar negeri sedangkan 

pengusaha yang memiliki modal usaha yang kurang besar berasal dari dalam 

negeri.  

 

2.2 Konsep dan Peranan Investasi 

2.2.1 Konsep Investasi 

Fungsi investasi sederhana yang mengaitkan investasi pada tingkat 

bunga riil : I = I(r), hal ini menjelaskan bahwa kenaikan tingkat suku bunga riil 

menurunkan investasi yang ada, Mankiw (2000) membagi bentuk pengeluaran 

investasi. Yang pertama adalah :  Investasi Tetap Bisnis (Business Fixed 

Investment) mencakup mencakup perusahaan dan struktur yang perusahaan beli 

untuk proses produksi. Yang kedua Investasi Residensial (Residensial 

Investment) mencakup perumahan baru yang orang beli untuk ditinggali dan 

yang dibeli pemiliki tanah untuk disewakan. Investasi Persediaan (Inventory 

Investment) mencakup barang-barang yang perusahaan tempatkan digudang, 
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termasuk bahan-bahan dan perlengkapan, barang setengah jadi, dan barang 

jadi.  

2.2.2  Peranan Investasi 

Mankiw (2000: 443) untuk mengkaji hubungan peranan investasi secra 

lebih rinci, kita harus memperhatikan berbagai model investasi yang ada, antara 

lain membagi menjadi 3 skema, yaitu : 

1. Semua bentuk pengeluaran investasi berkaitan secara terbalik dengan 

tingkat suku bunga. Tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya 

modal bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dalam pabrik dan 

peralatan, meningkatkan biaya peminjaman bagi para pembeli rumah, 

meningkatkan biaya menyimpan persediaan. 

2. Ada berbagai kasus pergeseran dalam fungsi investasi. Kemajuan 

teknologi meningkatkan produk marginal modal dan investasi tetap bisnis. 

Kenaikan dalam pupulasi meningkatkan permintaan atas rumah dan 

investasi residensial. Yang terpenting, berbagai kebijakan ekonomi, 

seperti perubahan dalam kredit pajak investasi dan pajak pendapatan 

perusahaan, mengubah insentif untuk investasi dan menggeser fungsi 

investasi. 

3. Investasi berubah-ubah dalam siklus bisnis, karena pengeluaran investasi 

bergantung pada output perekonomian sebagaimana tingkat bunga. 

Dalam model investasi tetap bisnis neoklasik, kesempatan kerja yang 

lebih tinggi meningkatkan permintaan terhadap rumah, yang selanjutya 

meningkatkan harga rumah dan investasi residensial. Output yang lebih 

tinggi meningkatkan persediaan yang akan di simpan perusahaan, 

mendorong investasi persediaan. Model investasi memprediksi bahwa 

ledakan ekonomi seharusnya mendorong investasi dan resesi 

seharusnya menekan investasi.  
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2.3     Konsep dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

2.3.1 Konsep tentang  wilayah 

Dalam mengikhtisarkan konsep tentang daerah ada dua pandangan yang 

berbeda yaitu, pandangan obyektif dan pandangan subyektif. Pandangan 

subyektif memandang daerah sebagai sarana untuk mencapai tujuan, hanya 

suatu idea, suatu model  untuk membantu mempelajari dunia. Daerah adalah 

suatu metode klasifikasi, suatu niat untuk memisahkan sifat-sifat areal di mana 

satu-satunya daerah alamiah hanya permukaan bumi tempat manusia bermukim. 

Sedangkan pandangan obyektif, memandang daerah sebagai suatu tujuan 

tersendiri, suatu kebulatan yang riel, suatu organisme yang dapat 

diidentifikasikan dan dipetakan. 

Konsep daerah sebagai metode klasifikasi timbul melalui dua fase yang 

berbeda, yang mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian tradisional 

yang berbasis pertanian, menuju perekonomian modern yang berbasis industri. 

Pada fase pertama memperlihatkan “daerah formal”, yang berkenaan dengan 

keseragaman dan didefinisikan menurut homogenitas. Di fase kedua 

memperlihatkan perkembangan “daerah fungsional”, yang berkenaan dengan 

interdependensi, saling berhubungan antar bagian. 

Daerah formal adalah daerah geografik yang seragam atau homogen 

menurut kriteria tertentu. Awalnya kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan 

daerah formal bersifat fisik, yang dikaitkan dengan konsep determinisme 

geografi. Tetapi belakangan dalam mendefinisikan daerah formal juga 

menggunakan kriteria ekonomi dan kriteria sosial dan politik. 

Daerah fungsional adalah daerah geografik yang memperlihatkan suatu 

koherensi tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian. Bila didefinisikan 

berdasarkan kriteria tertentu. Daerah fungsional ini terdiri dari satuan-satuan 
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yang heterogen seperti kota dan desa yang secara fungsional saling berkaitan. 

Hubungan-hubungan fungsional biasanya menggunakan kriteria sosial ekonomi. 

Analisa singkat mengenai konsep daerah ini menunjukkan bahwa daerah 

adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan suatu tujuan tersendiri. Daerah 

dapat berbentuk formal atau fungsional berdasarkan kriteria tunggal atau kriteria 

jamak. 

Daerah formal atau daerah fungsional atau daerah kombinasi dari 

keduanya dapat memberikan suatu kerangka bagi klasifikasi regional yaitu 

“daerah perencanaan”. Menurut Boudveille, daerah perencanaan didefinisikan 

sebagai daerah yang memperlihatkan kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. 

Sedangkan Keeble melihat daerah perencanaan sebagai daerah yang besar di 

mana terjadi perubahan-perubahan, persebaran-persebaran penduduk dan 

kesempatan kerja yang penting. Dan menurut Klaasen menyebutkan bahwa 

daerah perencanaan harus dapat mengambil keputusan-keputusan investasi 

berskala ekonomi, mampu mensuplai tenaga kerja untuk industrinya, mempunyai 

struktur ekonomi yang homogen, mempunyai minimal satu titik pertumbuhan. 

 

2.3.2  Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Djojohadikusumo (1994:1) menyatakan pertumbuhan ekonomi bersangkut 

-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan 

ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut 

perkembangan yang berdemensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil 

produksi dan pendapatan. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat 

dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu 

ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riel, artinya dinyatakan 

dalam harga konstan. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh 
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seberapa besar terjadi transfer-payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir 

keluar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. 

 

2.4 Teori Pertumbuhan Harrold-Domar (Dalam Penggunaanya) 

Dalam Tarigan (2006) disebutkan Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-

Domar bermanfaat untuk menunjukkan pentingnya peranan tabungan (saving) 

pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tabungan akan meningkatkan kapital 

stok, yang berarti tersedia dana untuk meningkatkan investasi yang akan 

memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Teori itu merupakan perkembangan 

langsung teori ekonomi makro Keynes yang merupakan teori jangka pendek 

yang kemudian menjadi teori jangka panjang.  

Pertumbuhan jangka panjang hanya bisa tercapai apabila terpenuhi 

syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut  : 

g = k= n, 

Dimana :  g = growth (tingkat pertumbuhan output) 

k = capital (tingkat pertumbuhan modal) 

n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja 

Agar terdapat keseimbangan, maka antara tabungan (S) dan investasi (I) 

harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk 

menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (capital output ratio). Apabila 

tabungan dan investasi adalah sama (I = S), maka : 

 

2.4.1 Konsep Capital Output Rasio (COR) 

Konsep COR ada 2, yaitu average capital-output ratio (ACOR) dan 

incremental capital-output ratio (lCOR). ACOR menunjukkan hubungan antara 

stok modal yang ada dan aliran output lancar yang dihasilkan. ICOR 
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menunjukkan; perbandingan antara kenaikan tertentu pada stok modal (delta K) 

dan kenaikan Output atau pendapatan (delta Y). Besamya COR tergantung pada 

teknik produksi yang digunakan. Pada sektor yang teknik produksinya bersifat 

padat modal, COR-nya akan tinggi. Sebaliknya, sektor dengan teknik produksi 

padat karya, COR-nya akan rendah. Sektor-sektor seperti transportasi, 

telekomunikasi, perhubungan, perumahan, dan industri barang modal akan 

mempunyai COR sektoral yang relatif tinggi. Nilai COR yang tinggi pada sektor-

sektor tersebut disebabkan oleh modal besar yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan setiap output yang diinginkan. Dengan kata lain, sektor-sektor 

tersebut merupakan sektor yang menggunakan teknik produksi yang bersifat 

lebih padat modal dibandingkan sektor-sektor lainnya.  

Konsep ICOR, investasi adalah total dari pembentukan modal tetap dan 

stok barang yang terdiri atas gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, stok 

bahan baku dan sebagainya. Nilai dalam investasi terdiri dari : 

a) Pembelian barang modal baru. 

b) Pembuatan/perbaikan besar barang yang sifatnya menambah umur atau 

meningkatkan kemampuan. 

c) Penjualan barang modal bekas. 

d) Perubahan stok. 

2.4.2 Model Pertumbuhan Ekonomi 

Model Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar yang dilakukan oleh alkadri 

dalam penelitian Ida Bagus Putu Purbadharmaja dengan judul penelitian 

“Implikasi pengeluaran dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Bali”, adalah sebagai berikut : 

PE = a + Up + US + IA + ID +EK + IM + TP +TS +PJ + PP +TK + E 
 
Keterangan  : 
 
PE    = Tingkat pertumbuhan ekonomi 
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a      = konstanta 

UP   = Aliran neto utang luar negeri pemerintah 

US   = Aliran neto utang luar negeri swasta 

IA     = Realisasi investasi swasta asing 

ID     = Investasi swasta domestik yang disetujui 

EK    = Ekspor barang 

IM     = Impor barang 

TP    = Tabungan pemerintah 

TS    = Tabungan swasta 

PJ    = Penerimaan pajak 

PP   = Pengeluaran pemerintah 

TK   = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja 

 Maka dalam penelitian ini dikembangkan model yang lebih spesifik untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi wilayah yang berdasarkan Investasi dan 

PDRB Kota Batam dari tahun 1993-2008 sebagai berikut : 

PE = f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8) 

Ket  : 

PE = Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

X1 = Nilai Investasi Swasta Asing 

X2 = Nilai Investasi Swasta Domestik 

X3 = Jumlah Tenaga Kerja domestik 

X4 = Jumlah Tenaga Kerja asing 

X5 = Jumlah Transportasi Laut  

X6 = Jumlah Transportasi Udara  

X7 = Jumlah Skala Usaha Besar 

X8 = Jumlah Skala Usaha Kecil Menengah 
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2.5 Penelitian Terdahulu  

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai 

referensi penelitian bagi penulis sebagai berikut : 

1. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah(2008) dengan judul 

penelitian “ Survei pemeringkatan iklim usaha di 33 provinsi “ yang 

melakukan survei terhadap iklim usaha yang ada di 33 provinsi di indonesia, 

yang memberikan peringkat terhadap kinerja dari daerah secara keseluruhan 

berdasarkan indikator iklim investasi daerah, yang mendorong terciptanya 

pertumbuhan investasi di daerahnya. Secara umum, komponen 

pembentukan iklim pembentukan iklim investasi di daerah antara lain terkait 

Peran Pemda, Kinerja Perekonomian Daerah, Efisiensi Dunia Usaha, dan 

aspek Geografis/Lokasi. Adapun 9 indikator yang digunakan adalah :  

a) Kelembagaan Pelayanan Penanaman modal 

b) Promosi Investasi Daerah 

c) Komitmen Pemda 

d) Infrastruktur 

e) Akses Lahan Usaha 

f) Tenaga Kerja 

g) Keamanan Usaha 

h) Kinerja Ekonomi Daerah 

i) Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah 

2. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah(2005) dengan judul 

penelitian “ Daya Saing Investasi di 228 Kabupaten/Kota di Indonesia “ yang 

melakukan penelitian tentang peringkat daya saing daerah terhadap 

investasi berdasarkan persepsi dunia usaha, selain itu daya tarik investasi 

dari daerah menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh KPPOD. Adapun 
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faktor-faktor daya tarik investasi, antara lain : a. Kelembagaan, b. Keamanan, 

politik dan sosial budaya, c. Ekonomi daerah/wilayah, d. Infrastruktur Fisik. 

3. Ida Bagus Putu Purbadharmaja dengan judul penelitian “ Implikasi 

pengeluaran dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali ” 

yang fokus penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel-

variabel ekonomi yang mempengaruhi PDRB Provinsi Bali dan 

menginterprestasi implikasi variabel-variabel ekonomi yang memberikan 

kontribusi utama terhadap PDRB Provinsi Bali. 

4. Makmun (Ajun peneliti Madya pada Badan Analisa Fiskal, Departemen 

Keuangan) dengan judul penelitian “ Pengaruh ketersediaan tenaga kerja 

dan pembentukan nilai tambah terhadap investasi di sector industri (Studi 

Kasus Kota Batam) yang fokus penelitiannya pertama, menciptakan kondisi 

dasar bagi perluasan investasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, 

penanganan secara simultan baik terhadap penciptaan prasarana maupun 

perbaikan kualitas tenaga kerja dan peningkatan investasi guna menciptakan 

sumber penggerak pertumbuhan ekonomi.  
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2.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Peranan dari ekonomi wilayah dalam menumbuhkan investasi akan 

sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, Namun ini pertumbuhan 

investasi yang ada akan di tunjang oleh  infrastruktur fisik yang memadai dan 

tingkat suku bunga yang rendah. Dalam hal ini adalah struktur ekonomi wilayah 

dan potensi ekonomi yang tercipta pada suatu daerah. Untuk itulah perlu 

diketahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi wilayah dalam hal ini dalah pertumbuhan ekonomi wilayah 

Kota Batam.  

 
 
 
 
 
 

ANALISIS HARROLD – DOMAR 
 

POTENSI EKONOMI 

VARIABEL ANALISIS 

 Investasi Swasta Asing 

 Investasi Swasta Domestik 

 Tenaga Kerja domestik 

 Tenaga Kerja asing 

 Transportasi Laut 

 Transportasi Udara 

 Skala Usaha Besar 

 Skala Usaha Kecil Menengah 

STRUKTUR EKONOMI 

PERANAN INVESTASI TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH 
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka yang 

ditulis diatas, maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai kesimpulan sementara 

terhadap permasalahan yang ada sebagai berikut : Diduga Variabel Investasi 

swasta asing, Investasi swasta domestik, Tenaga kerja domestik, Tenaga kerja 

asing, Transportasi laut, Transportasi Udara, Skala usaha besar, Skala usaha 

kecil menengah  terdapat pengaruh signifikant terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

wilayah Kota Batam tahun 1994-2008. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 

memakai pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran yang lebih detail 

mengenai suatu gejala atau fenomena dengan tujuan menerangkan, 

memprediksi, menekankan kepada fakta dan prediksi. Yang mana tujuan dari 

penelitian ini adalah mengambarkan mekanisme sebuah proses dan 

menciptakan seperangkat kategori atau pola (Prasteyo & Miftahul Jannah, 

2005:42-43).  

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Batam dengan menggunakan 

obyek penelitian Pertumbuhan serta perkembangan Investasi dan PDRB hal ini 

berdasarkan tingkat pertumbuhan Investasi yang masuk dan terealisasi di Kota 

Batam. Sedangkan waktu penelitiannya dilakukan secara perbandingan dari 

tahun ke tahun yaitu dari tahun 1994-2008. 

3.3  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

sebab akibat antara variabel yang dijelaskan (dependent variable), dengan 

variabel-variabel yang menjelaskan (independent variables) adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel Dependen 

 Variabel yang dijelaskan (dependent variable) dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan ekonomi wilayah. pertumbuhan ekonomi wilayah adalah 

pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah 
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tersebut, Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan 

seluruh nilai tambah (add value) yang terjadi. Data yang digunakan adalah PDRB 

Kota Batam Harga Konstan dari kurun waktu 1993-2008. 

2. Variabel Independen  

Variabel-variabel yang menjelaskan (independent variable) dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Investasi Swasta Asing adalah Nilai modal yang berasal dari luar negeri 

dan masuk dikota Batam.  

2. Investasi Swasta Domestik adalah Nilai modal yang berasal dari dalam 

negeri dan masuk dikota Batam. 

3. Tenaga kerja Domestik adalah Tenaga kerja yang bekerja di Kota Batam 

dan berkewarganegaan Indonesia.  

4. Tenaga kerja Asing adalah Tenaga kerja yang bekerja di Kota Batam dan 

berkewarganegaan asing. 

5. Transportasi Laut adalah fasilitas penunjang investasi yang ada di Kota 

Batam berupa Lalu lintas Kapal baik datang maupun keluar. 

6. Transportasi Udara adalah fasilitas penunjang investasi yang ada di Kota 

Batam berupa Lalu lintas Pesawat Terbang baik datang maupun keluar.  

7. Skala Usaha Besar adalah Jumlah Perusahaan asing yang menjalankan 

aktivitas produksi yang ada di Kota Batam.  

8. Skala Usaha Kecil menengah adalah Jumlah usaha kecil menengah yang 

tumbuh dan berkembang di Kota Batam. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif. Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh orang yang 

bukan pengolahnya atau data yang sudah berupa publikasi yang diterbitkan oleh 

lembaga atau instansi tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang 

bersifat kuantitatif  adalah data yang diukur dalam skala numerik (angka). 

 Adapun jenis Data sekunder yang digunakan antara lain :  

1. Investasi swasta domestik tahun 1994-2008. 

2. Investasi swasta asing tahun 1994-2008. 

3. Tenaga kerja domestik tahun 1994-2008. 

4. Tenaga kerja asing tahun 1994-2008. 

5. Transportasi Laut tahun 1994-2008. 

6. Transportasi Udara tahun 1994-2008. 

7. Skala Usaha Besar tahun 1994-2008. 

8. Skala Usaha kecil menegah tahun 1994-2008. 

 

Selain itu data PDRB Kota Batam atas dasar harga konstan Thn.1993 & 

2000 berdasarkan pembangian kelompok sektor-sektor ekonomi yang di sajikan 

berbentuk dalam times series. 

 

3.4.2 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sebagian besar 

menggunakan data yang diperoleh dari : 

a) Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Batam. 

b) Batam Industrial Development Authority (BIDA) 
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3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Metode Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda (Ordinary 

Least Square/OLS) untuk menghitung, menganalisa, dan memprediksi seberapa 

besar peran variabel nominal investasi swasta asing, swasta domestik, tenaga 

kerja domestik, tenaga kerja asing, Transportasi Laut, Transportasi Udara, Skala 

Usaha Besar, Skala Usaha Kecil Menegah, terhadap pertumbuhan ekonomi 

wilayah. 

Model fungsional yang digunakan adalah sebagi berikut : 

PE = f( Ia, Id, TKd, TKa, TL, TU, SUB,SKM ) 

Keterangan :  PE : Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (%) 

  Id : Investasi Swasta Domestik (US$) 

  Ia : Investasi Swasta Asing (US$) 

  TKd :  Tenaga kerja Domestik (Jiwa) 

  TKa :  Tenaga kerja Asing (Jiwa)  

  TL : Transportasi Laut (Unit)  

  TU :  Transportasi Udara (Unit) 

  SUB :  Skala Usaha Besar (Usaha) 

  SKM :  Skala Usaha Kecil Menengah (Usaha) 

 

Model fungsional di atas dapat dituunkan menjadi model persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut : 

              PE = β0+β1Ia+β2Id +β3TKd+β4TKa+β5TL+ β6TU+ β7SUB+ β8SKM+ εi  

Keterangan :  

β0  : Konstanta 

β1,β2 β3 β4,β5 β6,β7,β8 : Parameter-parameter yang akan diestimasi  

εi   : Variabel pengganggu/error  
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Persamaan regresi linear berganda tersebut akan digunakan untuk 

menghitung, menganalisis, dan memprediksi seberapa besar peran variabel Ia, 

Id,TKd, TKa, TL, TU, SUB, SKM terhadap PE dengan melihat masing-masing 

koefisien regresinya (βi). 

Pada tahap ini harus diperhatkan pula koefisien determinasi (R2) dari 

model regresi linier berganda yang terbentuk. Koefisien determinasi berganda 

(R2) merupakan ukuran besarnya kemampuan variabel nominal Ia, Id, TKd, TKa, 

TL, TU, SUB, SKM dalam menjelaskan variabel PE. R2 memiliki nilai antara 0 

sampai 1 (0 < R2 < 1). Semakin tinggi nilai R2, regresi akan semakin baik. Jika 

nilai R2 mendekati 1, berarti variabel nominal independent secara bersama-sama 

mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi, dengan baik karena model 

regresi mengandung error yang rendah. Namun sebaliknya, jika nilai R2 

mendekati 0, berarti variabel nominal independent secara bersama-sama tidak 

mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi dengan baik karena model 

regresi mengandung error yang tinggi. 

3.5.2   Uji Asumsi Klasik 

Hasil prediksi dari model persamaan dinilai baik jika memenuhi 

persyaratan BLUE (Best, Linerity, Unbiased, and Estimated). Untuk mengetahui 

apakah syarat BLUE telah terpenuhi atau tidak, maka diperlukan uji asumsi klasik 

terhadap hasil prediksi model persamaan. Uji asumsi klasik yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas, variabel terikat 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Santoso, 

2002: 212).  
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 Uji kenormalan bisa dilakukan dengan uji kolmorov smirnov. Berdasarkan 

uji kolmogorov smirnov, data dinyatakan normal apabila nilai probabilitasnya 

lebih besar dari 0.05 (Santoso, 2002: 75). Dalam pelaksanaan uji normalitas data 

dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

 Ho : data berasal dari populasi normal 

 H1  : data berasal dari populasi tidak normal 

Adapun dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas : 

a) Jika signifikan <0,05 maka Ho ditolak, data berdistribusi tidak normal. 

b) Jika signifikan >0,05 maka Ho diterima, data berdistribusi normal. 

Apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas, peneliti akan 

mengeluarkan data-data ekstrem yang menyebabkan data berdistribusi tidak 

normal, sehingga nantinya diharapkan akan memenuhi asumsi normalitas. 

Peneliti akan tetap menggunakan teknik analisis parametrik yaitu regresi linier 

berganda.  

 

2. Uji Multikolonearitas 

Multikolonearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Istilah “multikolonearitas” 

menunjukkan adanya derajat kolonearitas yang tinggi diantara variabel-variabel 

independen tersebut. Jika variabel-variabel independen berkorelasi secara 

sempurna, maka disebut perfect multycolonearity. Uji multikolonearitas dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendeteksi hubungan antar variabel nominal 

independent. 

Menurut Gujarati (2006: 166), multikoloneraitas dapat dideteksi dengan 

melihat nilai R2 dan jumlah rasio t yang signifikan. Multikonearitas dikatakan 

terjadi dalam model regresi jika nilai koefisien determinasi berganda (R2) yang 
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diperoleh tinggi, namun tidak ada satu pun atau hanya sedikit koefisien regresi 

parsial (βi) yang penting secara statistik. Salah satu metode untuk mengetahui 

ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dari masing-masing peubah prediktor. VIF merupakan ukuran besarnya 

keragaman total salah satu peubah yang dapat dijelaskan oleh  keragaman 

peubah prediktor yang lain. Nilai VIF didefinisikan sebagai : 

    
21

1

j

j
R

VIF


              

di mana:   j    = 1, 2, …, p 

       p    = banyaknya peubah prediktor 

      
2

jR  = koefisien determinasi 

2

jR  diperoleh dengan meregresikan peubah prediktor Xj dengan semua 

peubah prediktor lain. Nilai VIF akan semakin besar jika terdapat korelasi yang 

semakin besar di antara peubah prediktor. Jika nilai VIF lebih dari 10, 

multikolinieritas memberikan pengaruh yang serius pada pendugaan metode 

kuadrat terkecil (Bowerman dan O`Connel, 1990). 

Tujuan dari uji multikolinearitas ini adalah untuk mengetahui apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.  

Menurut Ghozali (2006: 103) salah satu cara untuk mengetahui adanya 

multikoliniearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Jika nilai toleran > 0,10 atau 

VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas timbul karena masing-masing variabel 

pengganggu/error mempunyai varian yang berlainan. Uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah varian dari kesalahan 

pengganggu variabel nominal independentnya. 

Pengujian asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sisaan 

mempunyai ragam yang homogen sebesar 2, yaitu  Var (εi) = σ2  untuk i = 1, 2, 

…, n. Pendeteksian kehomogenan ragam sisaan dapat dilakukan melalui Uji 

Glejser. Hipotesis yang melandasi pengujian adalah : 

H0 : Ragam sisaan homogen 

  Versus 

  H1 : Ragam sisaan tidak homogen  

     Uji Glejser didasarkan atas uji persamaan regresi dari harga mutlak sisaan 

|e| dan peubah prediktor X, dengan |e| sebagai peubah respon dan X sebagai 

peubah prediktor. Bentuk hubungan yang sebenarnya antara |e| dan X umumnya 

tidak diketahui sehingga digunakan berbagai macam bentuk hubungan untuk 

menduganya. Bentuk-bentuk hubungan yang digunakan oleh Glejser yaitu: 

   ipipiii vXXXe   ...22110
  

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi timbul karena adanya korelasi antar anggota observasi 

yang disusun menurut urutan waktu (data time series) atau menurut urutan 

tempat (data cross section). Secara faktual gejala autokorelasi lebih sering 

muncul pada data time series. 

    Asumsi ini menghendaki bahwa tidak ada autokorelasi antara 

serangkaian pengamatan yang diurutkan menurut waktu. Adanya kebebasan 
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antar sisaan dapat dideteksi menggunakan statistik uji Durbin-Watson. Hipotesis 

yang melandasi pengujian adalah : 

 
   H0 : Tidak terdapat autokorelasi antar sisaan 

    Versus 

   H1 : Terdapat autokorelasi antar sisaan  

Statistik uji yang digunakan adalah :   
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di mana:   te    = penduga sisaan ke-t, ttt yye ˆ  

       1te   = penduga sisaan ke-(t-1) 

       t       = 1, 2, …, n 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan statistik uji d 

dengan nilai-nilai kritis pada tabel Durbin-Watson dengan mengambil dL sebagai 

batas bawah dan dU sebagai batas atas. Kaidah pengambilan keputusan dalam 

uji Durbin-Watson adalah : 

1. Jika dU < d < 4–dU, maka keputusannya adalah terima H0 yang berarti tidak 

terdapat autokorelasi antar sisaan. 

2. Jika d < dL atau d > 4 – dU, maka keputusannya adalah tolak H0 yang berarti 

terdapat autokorelasi antar sisaan. 

3. Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL , maka tidak dapat diputuskan apakah 

H0 diterima atau ditolak sehingga tidak dapat disimpulkan ada tidaknya 

autokorelasi antar sisaan. 
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3.5.3      Uji Statistik 

Metode selanjutnya adalah melakukan uji statistik untuk mengetahui 

sejauh mana model regresi yang dibuat dapat menjelaskan fenomena atau 

permasalahan yang diteliti.  Uji statistik yang dilakukan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk menguji koefisein 

regresi secara simultan atau bersama-sama dari variabel nominal independent 

terhadap variabel pertumbuhan ekonomi wilayah. Statistik ini menunjukkan 

apakah sekelompok variabel independen, secara serentak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

Nilai Fhitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : F : nilai statistik uji F 

 R2 : koefisien determinan 

 k - 1  : derajat bebas pembilang 

 n - k  : derajat bebas penyebut 

 k : jumlah parameter (varabel bebas dan konstanta) 

 n : jumlah sampel 

 Uji F dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut : 

a. Jika H0 : β1 = β2 = β3 = ... = β7 = 0, berarti variabel nominal independent 

secara serentak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi wilayah. 

)/()1(
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b. Jika H1 : minimal ada satu βi yang ≠ 0, berarti variabel nominal 

independent secara serentak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Untuk menentukan Ftabel, taraf nyata (level of significance, α) yang 

digunakan adalah sebesar 5%. Nilai Ftabel bisa dilihat pada Tabel Titik Persentasi 

Distribusi F dan nilai Fhitung bisa diketahui dari hasil regresi. Setelah nilai Ftabel dan 

Fhitung diketahui, kemudian dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan 

perbandingan nilai antara Fhitung dan Ftabel. Ketentuan pengambilan keputusan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima, dan 

b. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak. 

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji signifikansi parsial (Uji t) digunakan untuk menguji koefisein regresi 

secara parsial dari variabel nominal independent Statistik ini menunjukkan peran 

dari setiap variabel secara individu, dan dikontrol oleh variabel independen yang 

lain dalam menerangkan variasi variabel dependent.  

Nilai thitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Sb

b
t


  

keterangan: t  : nilai statistik Uji t 

 b  : pemerkira regresi hasil observasi (estimator regresi) 

 β  : parameter yang dinyatakan dalam H0 

 Sb : standard deviasi observasi 

Uji t yang digunakan bersifat satu ujung (one tail) dengan hipotesis 

sebagai berikut : 
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a. Jika H0 : β0 = 0, berarti variabel nominal independentnya secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi 

wilayah.  

b. Jika H1 : β1 > 0, berarti variabel nominal investasi swasta asing secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi wilayah.  

c. Jika H2 : β2 > 0, berarti variabel investasi swasta domestik secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi wilayah. 

d. Jika H3 : β3 > 0, berarti variabel tenaga kerja domestik secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi wilayah. 

e. Jika H4 : β4 > 0, berarti variabel tenaga kerja asing secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi wilayah. 

f. Jika H5 : β5 > 0, berarti variabel Transportasi Laut secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi wilayah.  

g. Jika H6 : β6 > 0, berarti variabel Transportasi Udara secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi wilayah. 

h. Jika H7 : β7 > 0, berarti variabel skala usaha besar secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi wilayah. 

i. Jika H8 : β8 > 0, berarti variabel skala usaha kecil menengah secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi wilayah. 
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Dalam menentukan nilai ttabel, taraf nyata (level of significance, α) yang 

digunakan sebesar 5%. Nilai ttabel bisa dilihat pada Tabel Titik Persentasi 

Distribusi T dan nilai thitung bisa diketahui pada hasil regresi. Setelah nilai ttabel dan 

thitung diketahui, kemudian dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan 

perbandingan nilai antara thitung dan ttabel. Ketentuan pengambilan keputusan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Jika |thitung| > ttabel, H0 ditolak atau H1 diterima, dan 

b. Jika |thitung| < ttabel, H0 diterima atau H1 ditolak. 
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PDRB Sektor Primer Kota Batam Tahun 2000 - 

2007 (dalam %)

1,80 1,81 1,79 1,77 1,80

1,69
1,62

1,79

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PDRB Sektor Primer

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 
4.1 Struktur Perekonomian Kota Batam. 

 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus tumbuh tentu 

akan memberikan perubahan terhadap struktur perekonomian yang ada, dalam 

hal ini adalah Struktur perekonomian wilayah Kota Batam. Berdasarkan 

Pengklasifikasian PDRB sektoral dan perubahan struktur ekonomi yang ada. 

Maka akan diketahui struktur perekonomian wilayah Kota Batam secara umum. 

Adapun Pengklasifikasiannya adalah sektor primer, sekunder, dan tersier. Selain 

itu dampak perubahan serta pembagian ini akan menentukan seberapa besar 

daya serap tenaga kerja yang ada pada masing-masing sektor. 

4.1.1 Sektor Primer  Dan Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah. 

A. Sektor Primer PDRB Kota Batam tahun 2000-2007 
 

Struktur ekonomi wilayah Kota Batam jika di lihat dari sektor primer bukan 

merupakan sektor yang mendominasi atau menonjol dalam PDRB Kota Batam. 

Berdasarkan data PDRB Kota Batam atas dasar harga Konstan mengambarkan 

bahwa sektor ini mengalami tren menurun dalam kurun waktu tahun 2000-2007. 

Sedangkan dilihat secara rata-rata maka kontribusi PDRB sektor primer Kota 

Batam sekitar 1,76 %  dari total keseluruhan PDRB Kota Batam. 

Gambar 4.1 PDRB Sektor Primer Kota Batam 2000-2007 (%) 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : BPS, 2008. Diolah 
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Berdasarkan data yang ada, sektor pertanian adalah sektor yang 

mendominasi dalam perubahan PDRB sektor primer yang ada, dengan kontribusi 

sektor primer sebesar 1,46% untuk tahun 2000 dan secara rata-rata hanya 

menyumbang 1,43%. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian 

menyumbang sebesar 0,34% untuk tahun 2000 dan 0,33% secara rata-rata 

terhadap PDRB Kota Batam secara keseluruhan. 

Tabel 4.1 Kontribusi Sektor Primer Terhadap PDRB Kota Batam 
     Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2000-2007 (%) 

Sumber : BPS, 2008 

 

B. Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Sektor Primer 

Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kota Batam mengalami 

penurunan dari waktu ke waktu. Perubahan struktur sektor primer dihitung dari 

kontribusi PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2000-2007 mengalami 

penurunan sebesar 0,14%. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian dari tahun 

2000-2004 mengalami penyusutan sebesar 0,01%. Sedangkan tahun 2004-2007 

penyusutannya sebesar 0,15%. Penyumbang penurunan kontribusi sektor primer 

adalah subsektor perkebunan dan perternakan. 

 

 

No. SEKTOR  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. 

PERTANIAN 1,46 1,47 1,46 1,46 1,45 1,48 1,38 1,31 

a. Tanaman Bahan Makanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. Perkebunan 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 

c. Peternakan 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,81 0,76 0,71 

d. Kehutanan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

e. Perikanan 0,51 0,54 0,53 0,54 0,54 0,60 0,56 0,54 

2. 

PERTAMBANGAN & 
PENGGALIAN 

0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 

a. Pertambangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. Penggalian 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 
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Tabel 4.2 Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Sektor Primer 
      Kota Batam (%), Tahun 2000-2007 

No. SEKTOR  T2000-2004 T2004-2007 
Perubahan 

Struktur 

1. 

PERTANIAN -0,01 -0,15 -0,14 

a. Tanaman Bahan Makanan 0,00 0,00 0,00 

b. Perkebunan -0,01 -0,02 -0,01 

c. Peternakan -0,04 -0,13 -0,09 

d. Kehutanan 0,00 0,00 0,00 

e. Perikanan 0,03 0,00 -0,03 

2. 

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN -0,02 -0,02 0,00 

a. Pertambangan 0,00 0,00 0,00 

b. Penggalian -0,02 -0,02 0,00 
Sumber : Bps 2008, Diolah 

Untuk sektor pertambangan dan penggalian, Kontribusi sektor primer 

terhadap total PDRB Kota Batam dari tahun 2000-2004 mengalami penyusutan 

sebesar 0,02% dan tahun 2004-2007 juga mengalami penyusutan sebesar 

0,02%. Penyusutan ini membuat tidak terjadinya perubahan yang berarti dari 

tahun 2000-2007. 

 

4.1.2 Sektor Sekunder  Dan Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah. 

A. Sektor Sekunder PDRB Kota Batam tahun 2000-2007 

Struktur ekonomi wilayah Kota Batam jika di lihat dari sektor sekunder 

maka sektor sekunder yang paling mendominasi atau menonjol dalam PDRB 

Kota Batam. Berdasarkan data PDRB Kota Batam atas dasar harga Konstan 

mengambarkan bahwa sektor ini mengalami tren meningkat dalam kurun waktu 

tahun 2000-2007. Sedangkan dilihat secara rata-rata maka kontribusi sektor 

sekunder terhadap PDRB Kota Batam sekitar 65,42 %  dari total keseluruhan 

PDRB Kota Batam. 
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PDRB Sektor Sekunder Kota Batam 

Tahun 2000 - 2007 (dalam %)

64,95

65,21

65,64 65,66

65,44 65,44 65,44
65,59
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PDRB Sektor Sekunder

Gambar 4.2 PDRB Sektor Sekunder Kota Batam 2000-2007 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sumber : BPS, 2007. Diolah 

 

Berdasarkan data yang ada, sektor industri pengolahan adalah sektor 

yang mendominasi dalam perubahan PDRB sektor sekunder yang ada, dengan 

kontribusinya sebesar 62,66% untuk tahun 2000 dan secara rata-rata hanya 

menyumbang 63,16%. Sedangkan untuk sektor listrik dan air bersih 

menyumbang sebesar 0,26% baik untuk tahun 2000 maupun secara rata-rata 

selain itu sektor bangunan memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 2,03% 

tahun 2000 dan 2% secara rata-rata terhadap PDRB. 

 

Tabel 4.3  Kontribusi Sektor Sekunder Terhadap PDRB Kota Batam 
      Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2000-2007 (%) 

No. SEKTOR  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. 

INDUSTRI PENGOLAHAN 62,66 62,88 63,31 63,23 63,30 63,20 63,31 63,41 

a. Industri Besar / Sedang 59,36 59,66 60,25 60,21 60,19 60,07 60,09 60,10 

b. IKKR 3,30 3,22 3,07 3,02 3,11 3,13 3,22 3,31 

2. 

LISTRIK DAN AIR BERSIH 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 

a. Listrik 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 

b. Air Bersih 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

3. BANGUNAN 2,03 2,06 2,06 2,09 2,09 1,98 1,88 1,78 
Sumber : BPS, 2008. Diolah 
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B. Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Sektor Sekunder 

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kota Batam 

mengalami peningkatan namun kembali turun. Perubahan struktur sektor 

sekunder dihitung dari kontribusi PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 

2000-2007 mengalami penurunan sebesar 0,46%. Hal ini disebabkan karena 

perubahan yang terjadi pada sektor industri pengolahan tahun 2004-2007 lebih 

kecil dari pada tahun 2000-2004. Namun jika dilihat faktanya dari tahun 2000-

2004 mengalami peningkatan sebesar 0,64% hal yang sama juga terjadi pada 

tahun 2004-2007 mengalami peningkatan sebesar 0,18% Penyumbang terbesar 

kontribusi sektor industri pengolahan dalam sektor sekunder adalah subsektor 

Industri besar / sedang. 

Tabel 4.4 Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Sektor Sekunder 
      Kota Batam (%), Tahun 2000-2007 

No. SEKTOR  T2000-2004 T2004-2007 
Perubahan 

Struktur 

1. 

INDUSTRI PENGOLAHAN 0,64 0,18 -0,46 

a. Industri Besar / Sedang 0,83 -0,11 -0,94 

b. IKKR -0,19 0,29 0,48 

2. 

LISTRIK DAN AIR BERSIH 0,01 -0,02 -0,03 

a. Listrik 0,00 -0,01 -0,01 

b. Air Bersih -0,01 0,00 0,01 

3. BANGUNAN 0,06 -0,31 -0,37 
Sumber : BPS, 2008. Diolah 

 

Untuk sektor listrik dan air bersih, Kontribusi sektor sekunder terhadap 

total PDRB Kota Batam dari tahun 2000-2004 mengalami peningkatan sebesar 

0,01% Namun pada tahun 2004-2007 mengalami penyusutan sebesar 0,02%. 

Penyusutan ini dikarenakan subsektor listik mengalami penyusutan sebesar 

0,01% hal ini membuat terjadinya perubahan yang berarti pada PDRB Kota 

Batam dari tahun 2000-2007. Sedangkan untuk sektor bangunan terjadi 

penyusutan sebesar 0,37% terhadap total PDRB Kota Batam. 
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PDRB Sektor Tersier Kota Batam 

Tahun 2000 - 2007 (dalam %)

33,24

32,99
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4.1.3 Sektor Tersier  Dan Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah. 

A. Sektor Tersier PDRB Kota Batam tahun 2000-2007 

Struktur ekonomi wilayah Kota Batam jika di lihat dari sektor tersier bukan 

merupakan sektor yang mendominasi atau menonjol dalam PDRB Kota Batam. 

Berdasarkan data PDRB Kota Batam atas dasar harga Konstan mengambarkan 

bahwa sektor ini mengalami tren menurun dalam kurun waktu tahun 2000-2007. 

Sedangkan dilihat secara rata-rata maka kontribusi PDRB sektor primer Kota 

Batam sekitar 32,82 %  dari total keseluruhan PDRB Kota Batam. 

Gambar 4.3 PDRB Sektor Tersier Kota Batam 2000-2007 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber : BPS, 2008. Diolah. 

Berdasarkan data yang ada, sektor perdagangan, hotel, dan restoran  

adalah sektor yang mendominasi dalam perubahan PDRB sektor tersier yang 

ada, dengan kontribusi sektornya sebesar 23,64% untuk tahun 2000 dan secara 

rata-rata hanya menyumbang 23,42%. Adapun untuk sektor pengangkutan dan 

komunikasi menyumbang sebesar 2,54% untuk tahun 2000 dan secara rata-rata 

menyumbang 2,72%. selain itu sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

pengangkutan menyumbang 5,74% untuk tahun 2000 dan secara rata-rata 

memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 5,36%. Sedangkan untuk sektor 

jasa-jasa turut andil sebesar 1,32% baik untuk tahun 2000 maupun secara rata-

rata terhadap PDRB Kota Batam. 
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Tabel 4.5  Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB Kota Batam 
       Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2000-2007 (%) 

Sumber : BPS, 2008. 

 

B. Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Sektor Tersier 

Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap total PDRB 

Kota Batam mengalami peningkatan. Perubahan struktur sektor tersier dihitung 

dari kontribusi PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2000-2007 mengalami 

peningkatan sebesar 1,74%. Hal ini disebabkan karena perdagangan, hotel, dan 

restoran dari tahun 2000-2004 mengalami penyusutan sebesar 0,81%. Namun 

tahun 2004-2007 mengalami peningkatan sebesar 0,93%. Penyumbang 

peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam sektor 

tersier adalah subsektor perdagangan dan restoran. 

No. SEKTOR  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. 

PERDAGANGAN, HOTEL DAN 
RESTORAN 

23,64 23,76 23,36 23,11 22,83 23,04 23,58 24,04 

a. Perdagangan 21,87 22,26 21,59 21,35 21,12 21,20 21,81 22,34 

b. Hotel 0,70 1,12 1,38 1,36 1,32 1,39 1,32 1,25 

c. Restoran 1,08 0,38 0,40 0,39 0,39 0,45 0,45 0,45 

2. 

PENGANGKUTAN DAN 
KOMUNIKASI 2,54 2,57 2,62 2,67 2,86 2,94 2,83 2,76 

a. Pengangkutan 2,14 2,16 2,21 2,24 2,40 2,49 2,41 2,37 

    1. Darat 1,17 1,18 1,18 1,16 1,28 1,34 1,19 1,06 

    2. Laut 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,28 0,34 0,40 

    3. Udara 0,48 0,50 0,53 0,58 0,61 0,67 0,69 0,71 

    4. Jasa Penunjang Angkutan 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 

b. Komunikasi 0,40 0,41 0,42 0,43 0,46 0,46 0,42 0,40 

3. 

KEUANGAN, PERSEWAAN DAN 
JASA PERUSAHAAN 

5,74 5,31 5,24 5,52 5,54 5,47 5,18 4,91 

a. Bank 4,40 3,96 3,91 4,19 4,19 4,13 3,92 3,73 

b. Lembaga K.T.B. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,15 

c. Sewa Bangunan 1,16 1,16 1,15 1,15 0,19 1,15 1,07 1,00 

d. Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,46 0,03 0,03 0,03 

4. 

JASA - JASA  1,32 1,35 1,36 1,34 1,33 1,31 1,27 1,24 

a. Pem. Umum 0,35 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36 0,37 0,38 

b. Swasta 0,97 1,00 0,99 0,97 0,96 0,95 0,90 0,85 

    1. Sosial Kemasyarakatan 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 

    2. Hiburan 0,22 0,22 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 

    3. Perorangan 0,61 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,55 0,51 
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Tabel 4.6 Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Sektor Tersier 
      Kota Batam (%), Tahun 2000-2007 

No. SEKTOR  T2000-2004 T2004-2007 
Perubahan 

Struktur 

1. 

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN -0,81 0,93 1,74 

a. Perdagangan -0,75 0,99 1,74 

b. Hotel 0,62 -0,11 -0,73 

c. Restoran -0,69 0,06 0,75 

2. 

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 0,32 0,09 -0,23 

a. Pengangkutan 0,26 0,13 -0,13 

    1. Darat 0,11 -0,10 -0,21 

    2. Laut 0,03 0,09 0,06 

    3. Udara 0,13 0,13 0,00 

    4. Jasa Penunjang Angkutan -0,01 -0,01 0,00 

b. Komunikasi 0,06 -0,03 -0,09 

3. 

KEUANGAN,PERSEWAAN & JASA 
PERUSAHAAN 

-0,20 -0,61 -0,41 

a. Bank -0,21 -0,46 -0,25 

b. Lembaga K.T.B. 0,01 0,00 -0,01 

c. Sewa Bangunan -0,97 -0,15 0,82 

d. Jasa Perusahaan 0,43 0,00 -0,43 

4. 

JASA - JASA  0,01 -0,10 -0,11 

a. Pem. Umum 0,03 0,01 -0,02 

b. Swasta -0,01 -0,12 -0,11 

    1. Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,02 0,02 

    2. Hiburan -0,01 -0,03 -0,02 

    3. Perorangan -0,01 -0,10 -0,09 
Sumber : BPS, 2008. Diolah 

Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi, Dalam Kontribusi sektor 

tersiernya terhadap total PDRB Kota Batam dari tahun 2000-2004 mengalami 

penurunan sebesar 0,23%. Hal ini disebabkan karena perubahan yang terjadi 

pada sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2004-2007 lebih kecil dari pada 

tahun 2000-2004. Namun jika dilihat faktanya dari tahun 2000-2004 mengalami 

peningkatan sebesar 0,32%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2004-2007 

mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Sedangkan untuk keuangan, 

persewaan, dan jasa perusahaan terjadi penyusutan sebesar 0,41% terhadap 

struktur ekonomi wilayah Kota Batam. Hal ini di sebabkan pada tahun 2000-2004 

terjadi penyusutan sebesar 0,20% begitu juga dengan tahun 2004-2007 

mengalami penyusutan 0,61%. Selain itu sektor jasa-jasa juga mengalami 

penurunan sebesar 0,11% terhadap total PDRB Kota Batam. 



44 

     C.   Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Kota Batam Secara Umum 

Berdasarkan Penjelasan perubahan struktur ekonomi wilayah tiap sektor, 

dapat kita simpulkan bahwa struktur perekonomian wilayah Kota Batam dari 

tahun 2000-2007 secara umum terjadi penyusutan sebesar 0,01% terhadap Total 

PDRB Kota Batam. Hal ini disebabkan terjadinya penyusutan pada sektor primer 

sebesar 0,14% selain itu penyusutan juga terjadi pada sektor sekunder sebesar 

0,86%. Namun untuk sektor tersier terjadi peningkatan sebesar 0,99%. 

Tabel 4.7 Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Secara Umum 
      Kota Batam (%), Tahun 2000-2007 

No. SEKTOR  T2000-2004 T2004-2007 
Perubahan 

Struktur 

1. 

PERTANIAN -0,01 -0,15 -0,14 

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN -0,02 -0,02 0,00 

Secara umum Sektor Primer -0,03 -0,17 -0,14 

2. 

INDUSTRI PENGOLAHAN 0,64 0,18 -0,46 

LISTRIK DAN AIR BERSIH 0,01 -0,02 -0,03 

BANGUNAN 0,06 -0,31 -0,37 

Secara umum Sektor Sekunder 0,71 -0,15 -0,86 

3. 

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN -0,81 0,93 1,74 

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 0,32 0,09 -0,23 

KEUANGAN,PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN -0,20 -0,61 -0,41 

JASA - JASA  0,01 -0,10 -0,11 

Secara umum Sektor Tersier -0,68 0,31 0,99 

Secara Keseluruhan Wilayah Kota Batam 0,00 -0,01 -0,01 
Sumber : BPS, 2008. Diolah 

 

4.1.4 Penyerapan Tenaga Kerja Tiap Sektor 

Berdasarkan data tahun 2007 jumlah tenaga yang terserap menurut 

sektor ekonomi mencapai 243.856 jiwa yang berasal dari 3.258 perusahaan yang 

ada diKota Batam. Adapun sektor sekunder menempati posisi teratas dengan 

daya serap tenaga kerja sebesar 183.645 jiwa dengan 1.326 perusahaan dalam 

negeri atau luar negeri. Penyumbang dalam sektor sekunder adalah Subsektor 

industri pengolahan sebesar  166.778 jiwa dan Subsektor bangunan 16.269 jiwa 

dan diikuti oleh Subsektor listrik dan air bersih sebesar 598 jiwa.  
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Selain itu untuk posisi keduanya adalah sektor tersier dengan daya serap 

tenaga kerja sebesar 59.118 jiwa dengan 1.913 perusahaan yang ada di Kota 

Batam. Penyumbang dalam sektor tersier adalah Subsektor  jasa-jasa dengan 

daya serap tenaga kerja sebesar 27.372 jiwa dan diikuti oleh subsektor 

perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 18.762 jiwa, Subsektor keuangan, 

persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 10.345 jiwa, Subsektor pengangkutan 

dan komunikasi sebesar 2.639 jiwa. 

Sedangkan untuk posisi ketiga diduduki oleh sektor primer dengan daya 

serap tenaga kerja sebesar 1.093 jiwa dengan 19 perusahaan  yang ada di Kota 

Batam. Adapun penyumbang dalam penyerapan tenaga kerja berasal dari 

Subsektor pertanian sebesar 834 jiwa dan diikuti oleh Subsektor pertambangan 

dan penggalian sebesar 259 jiwa yang bersifat perorangan atau tidak miliki 

perusahaan. 

 Tabel. 4.8   Jumlah Tenaga kerja di Kota Batam 
           Menurut Sektor Ekonomi, 2007 

No. SEKTOR  
Jumlah 

Perusahaan 
Tenaga 
Kerja 

1. 

Subsektor Pertanian 19 834 

Subsektor Pertambangan & Penggalian 0 259 

SEKTOR PRIMER 19 1.093 

        

2. 

Subsektor Industri Pengolahan 800 166.778 

Subsektor Listrik dan Air Bersih  10 598 

Subsektor Bangunan 516 16.269 

SEKTOR SEKUNDER 1.326 183.645 

        

3. 

Subsektor Perdagangan,Hotel,& Restoran 691 18.762 

Subsektor Pengangkutan & Komunikasi 137 2.639 

Subsektor Keuangan,Persewaan,&Jasa Perusahaan 137 10.345 

Subsektor Jasa-Jasa 946 27.372 

 SEKTOR TERSIER  1.911 59.118 

Total Keseluruhan 3.256 243.856 
Sumber : BPS, 2007. Diolah 
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Berdasarkan nilai elastisitas tenaga kerja terhadap PDRB Harga konstan 

Kota Batam tahun 2000-2007 sebesar 0,01 (Inelastis) maka dapat di simpulkan 

setiap perubahan 1% yang terjadi pada tenaga kerja maka akan terjadi 

perubahan yang tidak signifikant terhadap PDRB Kota Batam sebesar 0,01%. 

Hal ini menjelaskan bahwa tidak  berpengaruhnya perubahan tenaga kerja 

terhadap PDRB Kota Batam. 

 

 

 

4.2 Potensi Ekonomi Daerah Kota Batam 

 Berdasarkan Penelitian KPPOD tahun 2005 tentang daya tarik investasi 

daerah adalah dalam untuk melihat suatu potensi daerah maka dapat digunakan 

indikator sebagai berikut : Pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Dalam 

hal ini adalah Pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Kota Batam tahun 

2000-2007. 

A. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam 2001-2007 

 Jika kita melihat data pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam 7 tahun 

terakhir menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja di 

tahun 2006 ekonomi Kota Batam tumbuh lebih kecil dibandingkan tahun 

sebelumnya. Hal ini di sebabkan karena menurunnya peran sektor pertanian, 

bangunan, angkutan, perbankan dan jasa-jasa lainnya. Namun dengan di 

sahkannya PP FTZ pada tahun 2007 berdampak positif kepada perekonomian 

Kota Batam walaupun pelaksanaannya baru di lakukan pada tahun 2009 ini 

memberikan dampak dengan tumbuhnya perekonomian Kota Batam sebesar 

7,51 persen ada tahun 2007. 

 

ETK/PDRB = Perubahan Tenaga Kerja Tahun 2000-2007     
Perubahan PDRB Tahun 2000-2007 
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PERTUMBUHAN EKONOMI

KOTA BATAM Tahun 2001 - 2007 (%)
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Gambar 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2001-2007 

 

 

 

 

 

        Sumber : Otorita Batam, 2008. Diolah 

 Secara umum, Perekonomian Kota Batam dalam Tujuh tahun terakhir 

menunjukan adanya peningkatan, hanya saja di tahun 2006 perekonomian Kota 

Batam tumbuh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumya. Pembentukan 

Kawasan FTZ (Batam, Bintan, dan Karimun) sangat menarik minat bagi para 

investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kota Batam. 

B. PDRB Perkapita ADHK Tahun 2000 Kota Batam 2001-2007  

 PDRB perkapita dimanfaatkan untuk melihat perkembangan 

perekonomian dan digunakan sebagai dasar evaluasi kesejahteraan masyarakat. 

PDRB perkapita mencerminkan tentang besarnya nilai tambah yang dihasilkan 

oleh faktor-faktor produksi yang ada di Kota Batam setelah dibagi dengan jumlah 

penduduk pertengahan tahun yang ada di daerah tersebut. Besar dan kecilnya 

jumlah penduduk yang ada di suatu daerah. 

 Secara umum PDRB Perkapita Kota Batam dari tahun 2001-2007 

meningkat dari tahun dengan rata-rata sebesar 30,42 juta rupiah. Adapun terjadi 

penurunan pada tahun 2005 menjadi 29,28 juta rupiah. Hal ini disebabkan oleh 

kecilnya pertumbuhan PDRB Kota Batam namun besarnya jumlah penduduk 

Kota Batam tahun 2005. 
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PDRB Perkapita

KOTA BATAM Tahun 2001 - 2007 (Juta Rp)

28,64

30,33 30,85
29,28

30,23

32,0431,55

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Perkembangan PDRB Perkapita

Gambar 4.5 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Batam Tahun 2001-2007 

 

 

 

 

 

   

       Sumber : BPS & Otorita Batam, 2007. Diolah 

 

4.3 Sektor Potensial Yang Ada Di Kota Batam 

 Berdasarkan penjelasan dan data yang di jelaskan di atas tentang 

struktur perekonomian wilayah maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang 

menjadi unggulan adalah subsektor Industri Pengolahan dengan tingkat  rata-

rata Kontribusinya sebesar 63,16% dari total PDRB Kota Batam Sedangkan jika 

kita melihat dari setiap sektor yang potensial sebagai berikut :  

1. Sektor Primer  : Subsektor Pertanian dengan rata-rata 1,43% 

2. Sektor Sekunder : Subsektor Bangunan dengan rata-rata 2% 

3. Sektor Tersier :  

a. Subsektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan rata-rata 23,42% 

b. Subsektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan rata-rata 2,72% 

c. Subsektor Keuangan, Persewaan dan Jasa dengan rata-rata 5,36% 

d. Subsektor Jasa-Jasa dengan rata-rata 1,32% 

 Jika kita melihat kontribusi sektor tersier terhadap PDRB maka sektor 

tersier memiliki potensi untuk di kembangankan dalam pertumbuhan ekonomi 

wilayah Kota Batam kedepan. 
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Tabel. 4.9    Rata-Rata Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kota Batam 
           Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2000-2007 (%) 

No. SEKTOR 
RATA - RATA 
DISTRIBUSI 

1. 

Subsektor Pertanian 1,43 

Subsektor Pertambangan & Penggalian 0,33 

Sektor Primer   

2. 

Subsektor Industri Pengolahan 63,16 

Subsektor Listrik dan Air Bersih 0,26 

Subsektor Bangunan 2,00 

Sektor Sekunder   

3. 

Subsektor Perdagangan, Hotel & Restoran 23,42 

Subsektor Pengangkutan & Komunikasi 2,72 

Subsektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 5,36 

Subsektor Jasa-Jasa 1,32 

Sektor Tersier   
      Sumber : BPS, 2008. Diolah 

 

4.4 Perkembangan Variabel Independent Yang Berdampak Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Batam. 

4.4.1  Perkembangan Investasi Kota Batam Tahun 1994-2008 

 Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan berdampak dengan 

masuk dan berkembangnya Investasi yang ada di Kota Batam. Adapun Investasi 

yang ada adalah investasi swasta domestik dan investasi swasta asing. 

  Perkembangan investasi swasta (domestik & Asing)  yang ada di Kota 

batam dari tahun 1994-2008 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Dengan investasi swasta domestik yang ada pada tahun 2000 sebesar 3,295 juta 

US$ di ikuti oleh investasi swasta asing sebesar 2,818 juta US$. Namun secara 

keseluruhan jumlah investasi swasta domestik sebesar 61,015 US$ sedangkan 

jumlah investasi swasta asing sebesar 49,702 US$. Berdasarkan Investasi yang 

masuk, Investasi swasta domestik lebih menonjol bila di bandingkan dengan 

investasi swasta asing  dalam kurun waktu 1994-2008. 
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Investasi Swasta Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2007

14,91%

15,03%

7,38%
4,17%

58,50%

INDUSTRI PERDAGANGAN & JASA PARIWISATA PERUMAHAN PERTANIAN

Tabel. 4.10    Jumlah Investasi Swasta  
           Di Kota Batam Tahun 1994-2008 (Juta US$) 

Tahun Investasi Swasta Domestik Investasi Swasta Asing 

1994 2,296 1,873 

1995 2,532 1,916 

1996 2,610 2,094 

1997 2,916 2,145 

1998 2,921 2,245 

1999 3,019 2,332 

2000 3,295 2,818 

2001 3,300 3,400 

2002 3,700 3,620 

2003 4,460 3,630 

2004 5,440 3,810 

2005 5,470 4,080 

2006 5,500 4,470 

2007 5,710 4,765 

2008 5,712 4,856 

Total 61,015 49,702 

Sumber  : Otorita Batam, 2008. Diolah 

 Adapun jenis kegiatan yang menonjol dalam investasi yang ada di Kota 

Batam tahun 2007 adalah sektor industri sebesar 58,50% dan di ikuti oleh sektor 

pariwisata sebesar 15,03%, sedangkan untuk posisi ke tiga di duduki oleh sektor 

perdagangan dan jasa, dan yang ke empat adalah sektor perumahan/bangunan 

dan yang terakhir di tempati oleh sektor pertanian. 

Gambar 4.6 Investasi Swasta Menurut Jenis Kegiatan 2007 

 

 

 

 

           Sumber : Otorita Batam, 2008. Diolah 
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4.4.2  Perkembangan Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 1994-2008 

 Tenaga kerja merupakan salah satu komponen produksi dalam hal ini 

tenaga kerja di kelompokan atau di bagi menjadi dua antara lain : tenaga kerja 

domestik dan yang kedua tenaga kerja asing. 

 Adapun perkembangan tenaga kerja domestik Kota Batam dari tahun 

1994-2008 mengalami tren meningkat dari tahun ke tahun hal di sebabkan oleh 

penetapan Kota Batam sebagai daerah industri dan menyebabkan banyak 

pekerja yang datang dari luar Kota Batam, Jika kita melihat dari tahun 1994-2008 

cukup tinggi walaupun saat terjadi krisis 1997-1999 melanda indonesia. Dengan 

jumlah tenaga kerja domestik tahun 1994 sebesar 104.028 jiwa  bertambah 

menjadi 117.019 jiwa pada tahun 1995 begitu juga yang terjadi pada 

pertumbuhan tenaga kerja domestik pada tahun 2007 ini sebesar 240.509 jiwa 

menjadi 246.638 jiwa pada tahun 2008. 

Tabel. 4.11     Jumlah Tenaga Kerja 
            Di Kota Batam Tahun 1994-2008 (Jiwa) 
 

Tahun Tenaga Kerja Domestik Tenaga Kerja Asing 

1994 104.028 816 

1995 117.019 993 

1996 126.311 1.097 

1997 135.858 1.243 

1998 139.986 1.290 

1999 148.247 1.559 

2000 155.591 1.692 

2001 161.648 2.116 

2002 170.192 2.517 

2003 185.095 2.747 

2004 221.163 3.097 

2005 221.391 2.988 

2006 252.667 3.464 

2007 240.509 3.348 

2008 246.638 3.995 
   Sumber : Otorita Batam. 2008 Diolah 
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 Sedangkan untuk perkembangan tenaga kerja asing yang ada di Kota 

Batam juga mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun hal ini sebabkan 

oleh banyaknya investasi swasta asing yang masuk dan perkembangan di Kota 

Batam. Jika kita melihat dari tahun 1994-2008 jumlah tenaga kerja asing 

mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan jumlah tenaga kerja asing pada 

tahun 1994 sebesar 816 jiwa bertambah sebesar 993 jiwa pada tahun 1996 

begitu juga tahun 2007 jumlah tenaga kerja asing sebesar 3.348 jiwa mengalami 

bertambah menjadi 3.995 jiwa pada tahun 2008. 

 

4.4.3  Perkembangan Transportsi Laut & Udara Kota Batam Thn. 1993-2008 

 Transportasi merupakan sarana penghubung baik itu transportasi laut & 

Udara dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Adapun Transportasi yang di 

maksud dalam penelitian ini adalah Transportasi Laut dan Transportasi Udara. 

Jika kita melihat Jumlah perkembangan Transportasi secara keseluruhan dari 

tahun ke tahun maka terjadi peningkatan. 

 Adapun perkembangan jumlah transportasi Laut secara keseluruhan dari 

tahun 1994-2008 mengalami peningkatan walaupun dalam terdapat penurunan 

maupun peningkatan. Hal ini bisa di lihat pada tahun 2002 sebesar 109.241 unit 

menurun di tahun 2003 sebesar 103.632. Begitu juga di tahun berikutnya. 

 Hal berbeda pada perkembangan jumlah transportasi udara dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan secara konstan. Hal ini dapat dilihat dari tahun 

1994 sebesar 12.851 unit menjadi 13.766 unit pada tahun 1995 

 

 



53 

Tabel. 4.12     Jumlah Transportasi Laut & Udara 
            Di Kota Batam Tahun 1994-2008 
 

Tahun 
Transportasi Laut 

(Unit) 
Transportasi Udara 

(Unit) 

1994 61.835 12.851 

1995 64.219 13.766 

1996 65.053 14.897 

1997 83.655 15.659 

1998 92.763 13.451 

1999 96.425 13.319 

2000 96.535 14.897 

2001 109.654 14.861 

2002 109.241 16.214 

2003 103.632 19.851 

2004 97.768 26.311 

2005 97.299 27.025 

2006 94.677 28.765 

2007 131.307 29.043 

2008 102.164 27.518 
   Sumber : Otorita Batam, 2008. Diolah 

 

4.4.4 Perkembangan Skala Usaha Besar dan Skala Usaha Kecil Menengah 

Kota Batam Tahun 1994-2008 

 Skala usaha merupakan pelaku penggerak perekonomian atau bisa di 

sebut juga pengusaha dalam hal ini adalah pengusaha bermodal besar atau 

bermodal kurang besar, biasa di sebut skala usaha besar dan skala usaha kecil 

menengah. 

 Adapun perkembangan jumlah skala usaha besar dari tahun 1993-2008 

mengalami tren meningkat hal ini di sebabkan oleh perkembangan nilai investasi 

asing yang masuk di Kota Batam. Dengan jumlah skala usaha besar pada tahun 

1994 sebesar 158 usaha bertambah menjadi 196 usaha pada tahun 1995 begitu 

juga pada tahun 2007 dengan jumlahnya sebesar 973 usaha menjadi 1050 

usaha pada tahun 2008. 
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Tabel. 4.13     Jumlah Skala Usaha Besar Dan Skala Usaha Kecil Menengah 
            Di Kota Batam Tahun 1994-2008 

 

Tahun Skala Usaha Besar 
Skala Usaha Kecil 

Menengah 

1994 158 4.496 

1995 196 5.799 

1996 241 6.528 

1997 280 7.203 

1998 338 7.809 

1999 396 8.179 

2000 470 9.577 

2001 531 9.700 

2002 611 9.886 

2003 688 9.886 

2004 750 9.810 

2005 813 10.020 

2006 894 9.900 

2007 973 9.900 

2008 1.050 9.900 
   Sumber : Otorita Batam, 2008. Diolah 

 Sedangkan perkembangan skala usaha kecil menengah dari tahun 1994-

2005 mengalami peningkatan namun pada tahun 2006 mengalami penurunan. 

Namun untuk tahun 2006 sampai 2008 skala usaha kecil menengah mengalami 

konstan dalam pertumbuhan. 

 

4.5 Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Variabel 
Independent 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan dan 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel respon. Sesuai dengan 

pengembangan dan pengujian model yang telah dilakukan, maka hubungan 

antara variabel bebas dan variabel respon adalah linier, sehingga pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel respon menunjukkan pengaruh marginal. 

Hasil analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dilakukan 

dengan bantuan software SPSS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel hasil analisis regesi di atas menjelaskan bahwa variabel IA, ID, 

TKa, TKd, TL, TU, SUB dan SKM berpengaruh secara simultan terhadap PE (Y) 

yang ditunjukan oleh F hitung sebesar 12.590 dengan probalitas 0,003 yang 

nilainya lebih kecil dari nilai α=0,05 (p< 0,05). 

 

Model Summ aryb

.971a .944 .869 1.66439 2.061

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), log_SUB, log_IA, log_TU, log_TKd, log_TL, log_

ID, log_SKM, log_Tka

a. 

Dependent Variable: PEb. 

ANOVAb

279.008 8 34.876 12.590 .003a

16.621 6 2.770

295.629 14

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), log_SUB, log_IA, log_TU, log_TKd, log_TL, log_ID, log_

SKM, log_Tka

a. 

Dependent Variable: PEb. 

Coefficientsa

9.431 .430 21.945 .000

1.064 .167 .616 6.361 .001 .616 .933 .616 1.000 1.000

-3.150 .533 -.572 -5.909 .001 -.572 -.924 -.572 1.000 1.000

-1.191 1.260 -.091 -.945 .381 -.091 -.360 -.091 1.000 1.000

-2.022 1.658 -.118 -1.220 .268 -.118 -.446 -.118 1.000 1.000

10.843 3.656 .287 2.965 .025 .287 .771 .287 1.000 1.000

7.353 3.897 .183 1.887 .108 .183 .610 .183 1.000 1.000

5.895 6.569 .087 .897 .404 .087 .344 .087 1.000 1.000

40.919 13.073 .303 3.130 .020 .303 .788 .303 1.000 1.000

(Constant)

log_IA

log_ID

log_Tka

log_TKd

log_TL

log_TU

log_SKM

log_SUB

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statis tics

Dependent Variable: PEa. 
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Pada hasil analisis tabel Coefficients, maka persamaan regresi sebagai 

berikut :    

Log PE = 9,431 + 0,616 LogIA -  0,572 LogID -  0,091 LogTka -  0,118 LogTKd 

+ 0,287 LogTL + 0,183 LogTU + 0,087 LogSKM + 0,303 LogSUB + e 

 
Pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial dalam penelitian ini : 

a. Nilai konstanta/intersep sebesar 9,431 dengan probalitas (p) 0,0000 yang 

nilainya lebih kecil dari nilai α=0,05 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho 

ditolak, artinya jika tidak ada peningkatan atau penurunan nilai variabel 

bebas (nilai variabel bebas konstan) berarti nilai PE sebesar 9,431%. 

b. Variabel IA mempunyai pengaruh terhadap variabel PE (Y) dengan koefisien 

β1 1,064 dengan probalitas (p) 0,001  yang nilainya lebih kecil dari nilai 

α=0,05 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, jadi variabel IA 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel PE, yaitu jika nilai 

variabel bebas yang lain konstan maka dengan peningkatan variabel IA satu 

satuan maka nilai PE meningkat sebesar 1,064%. 

c. Variabel ID mempunyai pengaruh terhadap variabel PE (Y) dengan koefisien 

β2 -3,150 dengan probabilitas (p) 0,001  yang nilainya lebih kecil dari nilai 

α=0,05 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, jadi variabel ID 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel PE, yaitu jika nilai 

variabel bebas yang lain konstan maka dengan peningkatan variabel ID satu 

satuan maka nilai PE menurun sebesar 3,150%. 

d. Variabel TKa  mempunyai pengaruh terhadap variabel PE (Y) dengan 

koefisien β3 -1,191 dengan probabilitas (p) 0,381 yang nilainya lebih besar 

dari nilai α=0,05 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, jadi variabel 

TKa tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel PE. 

e. Variabel TKd mempunyai pengaruh terhadap variabel PE (Y) dengan 

koefisien β4 -2,022 dengan probabilitas (p) 0,268 yang nilainya lebih besar 
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dari nilai α=0,05 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, jadi variabel 

TKd tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel PE. 

f. Variabel TL mempunyai pengaruh terhadap variabel PE (Y) dengan koefisien 

β5 10,843 dengan probalitas (p) 0,025  yang nilainya lebih kecil dari nilai 

α=0,05 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, jadi variabel TL 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel PE, yaitu jika nilai 

variabel bebas yang lain konstan maka dengan peningkatan variabel TL satu 

satuan maka nilai PE meningkat sebesar 10,843%. 

g. Variabel TU mempunyai pengaruh terhadap variabel PE (Y) dengan 

koefisien β6 7,353 dengan probabilitas (p) 0,108 yang nilainya lebih besar 

dari nilai α=0,05 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, jadi variabel 

TU tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel PE. 

h. Variabel SKM mempunyai pengaruh terhadap variabel PE (Y) dengan 

koefisien β7 5,895 dengan probabilitas (p) 0,404 yang nilainya lebih besar 

dari nilai α=0,05 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, jadi variabel 

SKM tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel PE. 

i. Variabel SUB mempunyai pengaruh terhadap variabel PE (Y) dengan 

koefisien β8 40,919 dengan probalitas (p) 0,020  yang nilainya lebih kecil dari 

nilai α=0,05 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, jadi variabel 

SUB mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel PE, yaitu jika 

nilai variabel bebas yang lain konstan maka dengan peningkatan variabel 

SUB satu satuan maka nilai PE meningkat sebesar 10,843%. 

 
  Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

di atas adalah yang diwakili oleh Variabel IA, ID, TKa, TKd, TL, TU, SKM dan 

SUB berpengaruh secara serentak (simultan) terhadap PE (Y). Akan tetapi, 

secara parsial hanya variabel IA, ID, TL dan SUB yang berpengaruh secara 
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signifikan terhadap PE (Y), sedangkan sisanya variabel TKa, TKd, TU dan SKM 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PE (Y).  

 Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis regresi dalam 

menjelaskan variasi nilai variabel dependen. Hasil analisis korelasi yang 

diperoleh dari output regresi (lampiran) mengkorelasi pengaruh yang diwakili oleh 

Variabel IA, ID, TKa, TKd, TL, TU, SKM dan SUB terhadap PE (Y) diperoleh nilai 

R2 = 0,944. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai PE yang dapat dijelaskan 

oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 94,4% sedangkan sisanya yaitu 

5,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. 

 Adapun penjelasan secara parsial variabel Inependent terhadap 

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam : 

a) Variabel Tka dan TKd = Jika kita melihat elastisitas perubahan tenaga 

tenaga kerja terhadap PDRB Kota Batam maka hasilnya adalah Inelastis 

artinya perubahan PDRB tidak membawa dampak apa-apa terhadap 

tenaga kerja. Hal ini berarti Investasi yang masuk di Kota Batam bersifat 

Padat Modal atao intensif Kapital. 

b) Variabel TU = Jika kita melihat PDRB Kota Batam sektor industri adalah 

sektor yang mendominasi. Tentu hal ini sangat tidak efisien bagi pelaku 

usaha dalam melakukan proses produksi.  

c) Variabel SKM = Karena Investasi yang masuk bersifat padat modal maka 

skala yang sesuai dengan hal ini adalah skala usaha besar bukan skala 

usaha kecil yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 
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4.6 Peranan Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam   

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

94,4% pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Batam di pengaruhi oleh 

pertumbuhan investasi swasta asing, investasi swasta domesatik, Transportasi 

Laut dan skala usaha besar.  Signifikansi pengaruh investasi swasta Asing 

terhadap pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa setiap kenaikan investasi 

swasta asing maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sedangkan 

investasi swasta domestik akan menurunkan pertambuhan ekonomi hal ini di 

karenakan Luas area Kota Batam yamg sempit dengan sebagian besar skala 

usaha besar adalah sektor Industri yang membutuhkan lahan yang luas. 

  Jika di lihat jumlah investasi swasta domestik dan swasta asing yang ada 

di Kota Batam dari tahun 1994-2008 menjelaskan bahwa terjadi peningkatan dari 

tahun ke tahun. Hal ini juga membuktikan bahwa krisis ekonomi tahun 1997 tidak 

membuat jumlah investasi swasta turun atau negatif. 

 Sejak di berlakukan dari KEPPRES No.28 tahun 1992 tentang 

penambahan wilayah lingkungan kerja daerah industri Kota Batam dan 

penetapan sebagai wilayah usaha kawasan berikat, dan Peraturan Pemerintah 

No.46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 

batam menjadikan daya tarik investor dalam menanamkan investasinya di Kota 

Batam. Hal ini sesuai dengan model pertumbuhan ekonomi diatas yang 

menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Batam di tunjang oleh 

investasi swasta asing, domestik dan skala usaha besar. Selain itu letak strategis 

Kota batam yang berada di selat malaka yang menjadi jalur perdagangan laut  

internasional dan perbatasan dengan singapura menjadi pilihan tersendiri bagi 

para investor khususnya investor asing. 



60 

Kawasan zona bebas pajak atau zona ekonomi bebas (free economic 

zone) di Kota Batam oleh negara dan sengaja dibebaskan dari segala tarif atau 

pungutan yang ada dengan tujuan untuk memikat investasi atau penanaman 

modal asing. Artinya setiap barang modal atau bahan-bahan mentah yang 

memasuki wilayah tersebut dibebaskan sama sekali dari berbagai tarif atau 

pungutan. 

Penghapusan tarif masuk bagi investor asing serta pembentukan 

kawasan usaha berikat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dalam 

menanamkan investasinya di Kota Batam. Dan jika di lihat dari PDRB Kota 

Batam tahun 2007 bahwa industri pengolahan merupakan sektor unggulan 

diantara sektor-sektor yang lain sebesar 62,45% dari total PDRB Kota Batam.  

Masuknya investasi swasta (domestik maupun asing) membuat 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang ada di Kota Batam tumbuh positif dari tahun 

ke tahun walaupun di tahun 1997-1998 krisis ekonomi yang melanda indonesia 

tidak membuat pertumbuhan ekonomi wilayah kota Batam Negatif, melainkan 

tetap tumbuh walaupun pertumbuhannya kecil. 

Pertumbuhan ekonomi ini juga di tunjang dengan tingkat skala usaha 

besar yang terus tumbuh dari tahun ke tahun, yang mana skala usaha besar ini 

berasal dari investor asing atau perusahaan asing yang melakukan aktivitas di 

Kota Batam. Jadi dapat di simpulkan bahwa 94,4% pertumbuhan ekonomi Kota 

Batam berasal  dari investasi swasta asing, domestik, tingkat skala usaha besar 

dan transportasi laut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Secara Simultan Variabel IA, ID, TKa, TKd, TL, TU, SUB dan SKM 

berpengaruh secara serentak (simultan) terhadap PE (Y). Akan tetapi, 

secara parsial hanya variabel IA, ID, TL dan SUB yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap PE (Y). 

2. Krisis 1997-1998 yang terjadi di Indonesia tidak membuat investasi yang 

ada di Kota Batam negatif melainkan tumbuh positif, hal ini dapat di lihat 

dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh walaupun relatif kecil.  

3. Letak Geografis, Keppres No.28 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.46 

tahun 2007 menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk 

menanamkan investasinya di Kota Batam. 

4. Sektor Industri Pengolahan pada sektor sekunder merupakan sektor yang 

dominan, sedangkan untuk sektor yang potensial adalah sektor 

Perdagangan, Hotel, & Restoran pada sektor tersier. 

5. Secara umum perubahan struktur ekonomi wilayah Kota Batam  dari tahun 

2000-2007 terjadi penyusutan sebesar 0,01% terhadap Total PDRB Kota 

Batam.  

5.2 Saran 

1. Agar terciptanya konsistensi pertumbuhan ekonomi Kota Batam di 

perlukannya undang-undang, tentang mengatur dan mengelola Kota 

Batam sebagai Kawasan industri, usaha berikat, perdagangan dan 

pelabuhan bebas. 

2. Untuk meningkatkan sektor potensial yang ada di Kota Batam maka perlu 

dilakukannya promosi terhadap pariwisata dan perdagangan Kota Batam. 
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LAMPIRAN 1.  PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2000 (Miliyar Rp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di ambil Dari : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN 

 KOTA BATAM TAHUN 2001 - 2005 
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LAMPIRAN 2.  PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2007 (Juta Rp) 

No. SEKTOR  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. 

PERTANIAN 207.159,19 222.418,65 235.533,49 252.705,50 270.498,08 296.728,07 298.808,50 303.127,23 

a. Tanaman Bahan Makanan 491,57 509,57 532,20 561,81 571,77 598,64 576,94 559,86 

b. Perkebunan 9.732,35 10.152,94 10.642,67 11.207,38 11.677,47 11.398,47 10.640,49 10.112,98 

c. Peternakan 122.985,95 129.489,60 137.162,40 146.415,54 155.298,59 162.895,96 165.088,03 165.533,76 

d. Kehutanan 1.320,69 1.418,25 1.522,22 1.598,57 1.714,34 1.879,15 1.866,80 1.848,13 

e. Perikanan 72.628,63 80.848,29 85.674,00 92.922,20 101.235,91 119.955,85 120.636,24 125.072,50 

2. 

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 48.007,13 50.616,69 53.646,73 57.289,44 60.545,54 63.823,29 67.633,89 70.811,58 

a. Pertambangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. Penggalian 48.007,13 50.616,69 53.646,73 57.289,44 60.545,54 63.823,29 67.633,89 70.811,58 

3. 

INDUSTRI PENGOLAHAN 8.882.694,25 9.492.176,38 10.243.891,50 10.975.164,41 11.807.538,64 12.691.508,83 13.664.871,47 14.713.683,16 

a. Industri Besar / Sedang 8.415.571,22 9.005.692,74 9.747.794,66 10.450.803,56 11.228.241,09 12.062.498,58 12.970.180,44 13.946.327,08 

b. IKKR 467.123,03 486.483,64 496.096,84 524.360,85 579.297,55 629.010,25 694.691,03 767.356,08 

4. 

LISTRIK DAN AIR BERSIH 37.439,18 40.328,94 42.987,60 46.252,74 49.815,34 51.503,32 54.593,01 57.890,82 

a. Listrik 29.476,85 32.049,59 34.353,45 37.082,88 40.089,57 40.479,85 42.819,71 45.302,83 

b. Air Bersih 7.962,33 8.279,35 8.634,15 9.169,86 9.725,77 11.023,47 11.773,30 12.587,99 

5. BANGUNAN 287.787,07 311.076,62 332.677,85 362.367,70 390.789,59 397.786,99 404.783,62 411.975,79 

6. 

PERDAGANGAN, HOTEL DAN 
RESTORAN 

3.351.476,97 3.586.730,61 3.779.803,23 4.010.761,44 4.258.733,74 4.625.768,84 5.088.870,82 5.579.478,57 

a. Perdagangan 3.100.023,05 3.360.584,56 3.492.712,12 3.706.655,94 3.940.507,67 4.257.675,37 4.707.991,69 5.184.463,84 

b. Hotel 98.986,44 168.539,81 222.741,38 236.153,03 245.477,66 278.665,66 284.052,69 290.104,41 

c. Restoran 152.467,48 57.606,24 64.349,73 67.952,47 72.748,41 89.427,81 96.826,44 104.910,32 

7. 

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 360.561,48 388.005,00 424.641,28 463.588,36 533.554,49 591.099,13 611.072,56 641.575,54 

a. Pengangkutan 303.734,89 326.386,84 356.884,36 389.036,40 447.841,48 499.266,35 519.560,47 549.421,16 

    1. Darat 166.382,25 178.223,65 190.250,76 200.982,16 238.278,52 269.181,66 256.669,62 246.813,51 

    2. Laut 41.025,96 43.504,89 47.773,93 53.013,59 60.328,35 57.202,52 73.194,16 93.693,57 

    3. Udara 68.170,05 75.069,91 86.301,55 100.616,14 113.392,08 134.846,30 148.917,47 165.191,68 

    4. Jasa Penunjang Angkutan 28.156,63 29.588,39 32.558,12 34.424,51 35.842,53 38.035,87 40.779,22 43.722,40 

b. Komunikasi 56.826,59 61.618,16 67.756,92 74.551,96 85.713,01 91.832,78 91.512,09 92.154,38 

8. 

KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA 
PERUSAHAAN 

813.708,53 800.905,97 847.060,15 957.827,60 1.033.339,64 1.098.108,46 1.117.884,22 1.139.897,32 

a. Bank 624.434,89 598.261,69 632.133,61 726.430,55 781.318,40 828.825,07 847.016,40 865.841,07 

b. Lembaga K.T.B. 20.875,08 23.041,95 24.415,87 26.813,96 29.198,69 31.779,00 33.124,83 34.644,18 

c. Sewa Bangunan 164.065,02 175.028,63 185.685,64 199.420,79 217.379,85 231.862,38 231.824,58 233.200,53 

d. Jasa Perusahaan 4.333,54 4.573,70 4.825,03 5.162,30 5.442,70 5.642,01 5.918,41 6.211,54 

9. 

JASA - JASA  187.265,54 203.671,77 219.567,99 231.855,01 248.676,74 263.894,59 274.596,66 286.602,63 

a. Pem. Umum 49.599,76 53.187,78 59.152,70 64.162,83 70.143,90 73.223,66 80.400,69 88.529,33 

b. Swasta 137.665,78 150.483,99 160.415,29 167.692,18 178.532,84 190.670,93 194.195,97 198.073,30 

    1. Sosial Kemasyarakatan 19.894,08 21.760,50 22.975,31 24.541,18 25.893,15 30.252,34 33.342,77 36.727,52 

    2. Hiburan 31.338,22 33.843,04 36.440,67 37.595,41 39.972,63 42.172,50 42.594,87 42.987,35 

    3. Perorangan 86.433,48 94.880,45 100.999,31 105.555,59 112.667,06 118.246,09 118.258,33 118.358,43 

PDRB 14.176.099,34 15.095.930,63 16.179.809,82 17.357.812,20 18.653.491,80 20.080.221,52 21.583.114,75 23.205.042,64 
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LAMPIRAN 3. Data Analisis Hubungan Variabel Dependent dengan Independent   

Tahun 1994-2008 

 

Y Tahun X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

16,59 1994 2,296 1,873 104.028 816 61.835 12.851 158 4.496 

17,41 1995 2,532 1,916 117.019 993 64.219 13.766 196 5.799 

18,08 1996 2,610 2,094 126.311 1.097 65.053 14.897 241 6.528 

13,56 1997 2,916 2,145 135.858 1.243 83.655 15.659 280 7.203 

3,08 1998 2,921 2,245 139.986 1.290 92.763 13.451 338 7.809 

6,38 1999 3,019 2,332 148.247 1.559 96.425 13.319 396 8.179 

7,72 2000 3,295 2,818 155.591 1.692 96.535 14.897 470 9.577 

6,49 2001 3,300 3,400 161.648 2.116 109.654 14.861 531 9.700 

7,18 2002 3,700 3,620 170.192 2.517 109.241 16.214 611 9.886 

7,28 2003 4,460 3,630 185.095 2.747 103.632 19.851 688 9.886 

7,46 2004 5,440 3,810 221.163 3.097 97.768 26.311 750 9.810 

7,65 2005 5,470 4,080 221.391 2.988 97.299 27.025 813 10.020 

7,47 2006 5,500 4,470 252.667 3.464 94.677 28.765 894 9.900 

7,51 2007 5,710 4,765 240.509 3.348 131.307 29.043 973 9.900 

7,60 2008 5,712 4,856 246.638 3.995 102.164 27.518 1.050 9.900 

 

Keterangan : 

Y : Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (%) 

X1 : Investasi Swasta Domestik (Juta US $) 

X2 : Investasi Swasta Asing (Juta US $) 

X3 : Tenaga Kerja domestik (Jiwa) 

X4 : Tenaga Kerja asing (Jiwa) 

X5 : Transportasi laut (Unit) 

X6 : Transportasi Udara (Unit) 

X7 : Skala Usaha Besar (Usaha) 

X8 : Skala Usaha Kecil Menengah (Usaha) 
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LAMPIRAN  4.     Uji Asumsi Regresi Linier Berganda  

Uji asumsi Regresi Linier Berganda : 

Sehubungan digunakannya alat-alat statistik dalam analisis data, agar analisis tersebut 

memperoleh hasil yang lebih akurat dan maka persyaratan atau asumsi yang melandasi 

penggunaan alat analisis harus dipenuhi. Di dalam persamaan model regresi linear berganda, 

dikenal beberapa asumsi yang mendasari persamaan model yang menyangkut normalitas 

residual, multikolinearitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi, di mana perlu dilakukan 

pengujian dengan maksud untuk mengetahui apakah persamaan model regresi yang ditentukan 

tersebut merupakan model yang dapat menghasilkan estimasi yang tidak bias.  

 

1. Uji Normalitas Residual 

Pengujian normalitas residual model regresi dapat dideteksi dengan melihat 

ketidaknormalan residual model regresi antara variabel bebas (X) dengan variabel respon (Y). 

Dalam hal ini, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Kolmogorov–Smirnov. Uji Kolmogorov–

Smirnov merupakan suatu uji Goodness Of Fit yang didasarkan pada Chi-Square dengan nilai 

maksimum 1 dan nilai minimum 0. Uji ini menggunakan fungsi peluang kumulatif contoh dan 

fungsi peluang kumulatif distribusi normal. Hipotesis yang melandasi pengujian adalah :  

Ho : F(y) = Fo(y)  

H
1 

: F(y) ≠ Fo(y)  

Statistik uji ini adalah jarak tegak maksimum antar fungsi sebaran empiris dan fungsi 

sebaran normal atau disebut juga Dn.  

Dn = Supy|Fn(y)-Fo(y)|  

di mana : Dn  =  Batas atas terkecil jarak antara fungsi sebaran empiris dan fungsi sebaran  

normal. 



68 

             Fn(y) = Fungsi peluang kumulatif contoh  

             Fo(y) = Fungsi peluang kumulatif distribusi normal  

Sedangkan kriteria keputusan berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov adalah menolak Ho 

jika Dn > Dn(α), tetapi jika Dn ≤ Dn(α) maka Ho diterima. Uji ini memberikan informasi adanya 

ketidaksamaan model (lack of fit) bila menolak Ho. Hasil uji normalitas residual dapat dilihat  

pada tabel berikut : 

One-Sam ple  Kolm ogorov-Sm irnov Test

15

.0000000

1.089598

.169

.159

-.169

.653

.788

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

RES_1

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
 

Hasil Uji Normalitas 

 Nilai 

Nilai Kolmogorov-Smirnov 0,653 

p-value 0,788 

 

Dari hasil tabel di atas nilai p-value lebih besar dari α = 5%, sehingga disimpulkan 

bahwa residual model menyebar normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model 

regresi yang menunjukkan hubungan antara semua variabel bebas dengan Pertumbuhan 

Ekonomi memiliki sebaran normal.  
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2. Uji Multikolinieritas 

Permasalahan multikolinearitas ditunjukkan oleh nilai dari VIF (variance inflation factor). 

Jika nilai VIF tidak melebihi angka 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya 

multikolinearitas antar variabel. Dari hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan 

nilai VIF seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

adanya permasalahan multikolinearitas dalam model regresi karena nilai VIF tidak melebihi 

angka 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Hasil uji Multikolinieritas 

Variabel VIF 

IA 1,000 

ID 1,000 

TKa 1,000 

TKd 1,000 

TL 1,000 

TU 1,000 

SUB 1,000 

SKM 1,000 
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Tidak adanya multikolinieritas diperkuat dengan hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan 

bahwa tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terdapat hubungan atau korelasi 

yang signifikan (nyata). 

3. Uji Homoskedastisitas 

Homoskedastisitas menunjukkan bahwa ragam dari galat satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap. Pengujian homoskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser dengan 

meregresikan nilai absolut galat model regresi terhadap variabel bebas (Ghozali, 2005). 

Hipotesisnya sebagai berikut:  

Ho = ragam galat homogen 

H1 = ragam galat tidak homogen 

Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel respon (nilai 

absolut galat model regresi), maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika hasil uji Glejser 

menunjukkan p-value > 0.05 (non signifikan) berarti asumsi homoskedastisitas dalam regresi 

telah terpenuhi. 

Hasil output SPSS: 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

.748 .156 4.786 .003

.084 .061 .290 1.375 .218

.228 .194 .248 1.174 .285

-.232 .458 -.107 -.506 .631

1.203 .603 .421 1.996 .093

-2.850 1.329 -.452 -2.144 .076

-1.895 1.417 -.282 -1.337 .230

-3.782 2.388 -.334 -1.583 .164

-1.352 4.753 -.060 -.284 .786

(Constant)

log_IA

log_ID

log_Tka

log_TKd

log_TL

log_TU

log_SKM

log_SUB

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RES1a. 
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Hasil uji Glejser semua variabel bebas menunjukkan p-value secara berturut-turut > 0.05 

(non signifikan) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas 

galat model regresi linier yang dibentuk. Artinya semua variabel bebas memiliki ragam galat 

yang homogen terhadap model regresi yang terbentuk. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t 

dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana, analisis regresi adalah untuk melihat 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara 

observasi dengan data observasi sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Masalah timbul karena residual (galat/kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu (times series) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung 

mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Uji autokorelasi dengan uji Lagrange Multiplier (LM) memang lebih tepat digunakan 

terutama bila sampel yang digunakan relative besar. Uji LM akan menghasilkan statistic 

Breusch-Godfrey. Pengujian Breusch-Godfrey (BG test) dilakukan dengan meregress variable 

pengganggu (residual) tU  menggunakan autoregressive model dengan orde p: 

tptpttt UUUU    ...2211  

Dengan hipotesis nol (H0) adalah 0...21  p , dimana koefisien 

autoregressive secara simultan sama dengan nol, menunjukkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada setiap orde. Apabila hasil uji Lagrange-Multiplier  menunjukkan p-value 
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(probability/signifikansi) untuk lag residual > 0.05 (non signifikan) berarti asumsi non-

autokorelasi dalam regresi telah terpenuhi. 

 

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel diatas, nilai signifikansi dari variable lag1-residual > α=0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar residual berarti asumsi 

non-autokorelasi dalam regresi telah terpenuhi. 

 

Coefficientsa

-.003 .593 -.005 .996

-.012 .269 -.027 -.045 .966

-.001 .794 -.001 -.002 .999

.192 2.092 .058 .092 .931

-.099 2.475 -.023 -.040 .970

1.196 7.923 .134 .151 .887

.623 6.193 .064 .101 .925

-.650 8.830 -.040 -.074 .945

1.670 22.204 .047 .075 .944

-.198 1.087 -.196 -.183 .864

(Constant)

log_IA

log_ID

log_Tka

log_TKd

log_TL

log_TU

log_SKM

log_SUB

LAG_RES1

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: RES_1a. 
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