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Abstraksi 
 

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 1988-2012”. Adapun faktor yang diamati dalam penelitian ini adalah 
ekspor, inflasi, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang berupa 
data time series tahun 1988-2012. Data meliputi DPRB sektor perdagangan, 
ekspor, inflasi, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier 
Berganda dengan metode OLS (ordinary least square). Pengujian statistik meliputi 
uji linieritas, normalitas, uji asumsi yang meliputi multikolinearitas, 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi serta uji t,uji F, dan R2 (koefisien 
determinasi). 

Hasil analisi menunjukan bahwa dari uji spesifikasi model diketahui 
bahwa model linier, untuk uji normalitas distribusi Ut normal. Uji asumsi klasik 
diketahui bahwa pada uji multikolinieritas terdapat masalah multikol pada ekspor 
dan jumlah penduduk sedangkan pada uji heterokedastisitas dan autokorelasi tidak 
ditemukan masalah.Uji validitas pengaruh (uji t) untuk variabel ekspor dan jumlah 
penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor perdagangan pada α = 
1%, untuk jumlah perusahaan berpengaruh pada  α = 5%, sedangkan inflasi tidak 
berpengaruh signifikan pada α = 10%. Dari uji F menunjukan bahwa variabel 
ekspor, inflasi, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap PDRB sektor perdagangan atau model eksis. Nilai R2 
sebesar 0,996616 artinyan 99,6% variasi dari variabel PDRB sektor perdaganagan 
dapat dijelaskan oleh variabel ekspor, inflasi, jumlah perusahaan, dan jumlah 
penduduk, sedangkan sisanya 0,4% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain di 
luar model yang diestimasi. 
 
Kata kunci : PDRB, Perdaganagan,Jawa Tengah, Logaritma Natural, Ordinary Least 

Square
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A. PENDAHULUAN 

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menuju pada terciptanya keadilan 

sosial maka kegiatan pembangunan di sektor perdagangan yang merupakan 

bagian dari potensi ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan sasaran-

sasaran yang dapat menjamin kelancaran arus barang, merangsang kegiatan 

usaha, memberikan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan 

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kepastian usaha. Dalam 

hubungan ini perijinan usaha di bidang perdagangan merupakan alat untuk 

penertiban, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha 

perdagangan menuju tertib usaha, sehingga sasaran-sasaran pembangunan 

dapat diwujudkan. Fungsi sektor perdagangan antra lain memperlancar arus 

barang dan jasa, mengusahakan dan menjaga tingkat harga menjadi relatif 

lebih stabil dan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan serta kemampuan 

penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Mengingat pentinganya peran 

sektor Perdagangan bagi perekonomian provinsi Jawa Tengah maka penulis 

tertarik untuk meneliti penelitian tentang “Analisi Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 1988-2012” 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Perdagangan 

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan 

antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Transaksi perdagangan dapat 

timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap 

barang yang dikehendaki. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, 

karena di dalamnya melibatkan rangkaian kegiatan produksi dan distribusi 

barang (Heilbroner, 2000).Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya 

bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya 

peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi 

dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan 

basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Menurut T. Gilarso (2007) ada empat fungsi ekonomis perdagangan yaitu: 
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1. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen 

Perdagang melayani para konsumen dengan mendekatkan barang yang 

dibutuhkan. Pedagang membantu para produsen karena menyalurkan 

hasil produksi ke pihak yang memerlukan. Proses ini pada dasarnya 

berjalan menjadi dua kegiatan yaitu mengumpulkan (koleksi) dan 

menyebarkan (distribusi). 

2. Memecahkan persoalan perbedaan tempat 

Bila harga suatu barang tempat A lebih murah daripada tempat B karena 

kekurangan suplai barang tersebut, maka pedagang membeli barang di 

tempat A dan menjual di tempat B. Dengan memindahkan barang dari A 

ke B maka pedagang membantu meratakan pembagian barang antara 

penduduk di kedua tempat tersebut sehingga di kedua tempat tersebut 

harga akan menjadi sama. 

3. Memecahkan perbedaan waktu 

Pedagang membeli barang yang di butuhkan secara terus menerus, namun 

barang tersebut bersifat musiman sehingga para pedagang menyimpannya 

di gudang untuk sementara waktu. Dengan persediaan barang yang di 

gudang, para pedagang membantu untuk memperlancar arus barang, 

konsumen dapat membeli sewaktu-waktu bila membutuhkan. 

Mengadakan seleksi kombinasi barang menurut jumlah dan jenisnya 

Kebanyakan usaha produksi dispesialisasikan pada sutu macam barang saja, 

tetapi para konsumen menghendaki bermacam-macam barang dalam 

berbagai jumlah dan kualitas. Para pedagang mengatasi perbedaan itu 

dengan menyediakan bermacam-macam barang dalam berbagai jumlah dan 
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kualitas sehingga konsumen dapat memilih barang yang paling 

sesuaidengan kebutuhan dan daya belinya. 

2. Perdagangan Internasional 

Teori perdagangan International merupakan salah satu bidang dari 

perdagangan internasional yang menitikberatkan pada transaksi rill. 

Transaksi rill meliputi pergerakan secara fisik atas sumber daya ekonomi 

yang tampak. Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah 

serta komposisi perdagangan antara beberapa negara serta bagaimana 

efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Beberapa teori 

menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional adalah sebagai 

berikut (Krugman, 2003): 

3. PDRB sektor Perdagangan 

PDRB di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh 

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

suatu daerah. Unit-unit tersebut dikelompokkan menjadi sembilan sektor 

usahan, pertama sektor pertanian, pertenakan, kehutanan, dan perikanan, 

kedua sektor pertambangan dan penggalian, ketiga sektor industri 

pengolahan, keempat listrik, gas, dan air bersih, kelima sektor kontrusi, 

keenam sektor perdagangan, ketujuh sektor pengangkutan dan komunikasi, 

kedelapan sekor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan kesembilan 

sektor jasa-jasa. 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini  menganalisis pengaruh nilai ekspor (EKS), inflasi 

(INF), jumlah perusahaan (PR), dan jumlah penduduk (JP) terhadap produk 

domestik regional bruto sektor perdagangan. PDRB sektor perdagangan 

penting untuk diteliti karena sektor perdagangan mempunyai peranan 

penting dalam PDRB Jawa Tengah. Lokasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah profinsi Jawa Tengah. Daerah ini sengaja dipilih untuk 

tempat penelitian karena sektor perdagangan cukup potensial untuk 

dikembangkan. 
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Analisis regresi merupakan studi dalam menjelaskan dan 

mengevaluasi pengaruh antara suatu peubah bebas (independent variabel) 

dengan satu peubah tak bebas (independent variabel) dengan tujuan untuk 

mengestimasi atau meramalkan nilai peubah tak bebas didasarkan pada nilai 

peubah bebas yang diketahui (Gujarati, 2000). Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda 

dengan metode ordinar least Square (OLS). Analisi linier berganda 

digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel  ekspor, inflasi, jumlah 

perusahaan, dan jumlah penduduk terhadap produk pomestik regional bruto 

(PDRB) sektor perdagangan Jawa Tengah, selama tahun 1988-2009. 

Inti metode OLS adalah mengestimasi sautu garis regresi dengan jalan 

meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap 

garis tersebut. Tujuan utama regresi adalah mengestimasi fungsi regresi 

populasi berdasarkan fungsi regresi sampel (Kuncoro, 2004). 

Adapun formulasinya adalah: 

lnSP = β0 + β1lnEKS+ β2INF + β3lnPR + β4lnJP + Ut 

Keterangan : 

SP  : PDRB Sektor Perdagangan (Jutaan rupiah per tahun) 

EKS  : Ekspor(Rupiah per tahun) 

INF  : Inflasi (Persen per tahun) 

 PR  : Jumlah Perusahaan(Unit per tahun) 

JP  : Jumlah Penduduk (Orangper tahun)  

β0  : Konstanta 

β1,β2,β3,β4,β5 : Koefisien Regresi 

Ut  : Variabel pengganggu 

LN  : Logaritma Natural 

D. HASIL PENELITIAN 
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Berdasarkan analisis hasil uji t diketahui variabel independen yang 

berpengaruh signifikan terhadapPDRB sektor perdagangan (SP)yaitu jumlah 

ekspor (EKS) pada α = 1%, jumlah perusahaan (PR) pada α = 5%, dan 

jumlah penduduk (JP) pada α = 1%. Sementara variabel inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor perdagangan pada α = 10%. 

Nilai koefisien regresi variabel jumlah ekspor (EKS) diketahui sebesar 

0,472588, jadi interpretasinya bila jumlah ekspor naik satu persen maka 

PDRB sektor perdagangan akan naik sebesar 0,472588 persen dan 

sebaliknya. Hal ini dikarenakan ekspor sangat penting dalam perdagangan 

suatu negara. Dengan menjual barang ke luar negeri dapat memberi 

pemasukan devisa pada negara. 

Nilai koefisien regresi variabel jumlah perusahaan (PR) diketahui 

sebesar 0,082159, jadi interpretasinya bila jumlah perusahaan naik satu 

persen maka PDRB sektor perdagangan akan naik sebesar 0,082156 persen. 

Hal ini dikarenakan perusahaan sangat berperan dalam perdagangan karena 

dapat menjadi pemasok dan perantara dalam suatu perdagangan.\ 

Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk (JP) diketahui 

sebesar 6,066873, jadi interpretasinya bila jumlah penduduk naik satu 

persen maka PDRB sektor perdagangan akan naik sebesar 0,066873 persen. 

Hal ini dikarenakan adanya penduduk maka suatu perdagangan akan terjadi, 

dengan naiknya jumlah penduduk kebutuhan akan barang dan jaga akan 

semakin naik. 

E. KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan model analisis regresi 

linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) tentang 

pengaruh ekspor, laju inflasi, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk 

terhadap PDRB sektor perdagangan provinsi Jawa Tengah Tahun 1988-

2012 maka dapatditariksimpulansebagaiberikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian Ramsey Reset dapat disimpulkan bahwa 

model yang digunakan linier (spesifikasi model benar) 

2. Berdasarkan hasil pengujian Jarque Bera dapat disimpulkan bahwa 

distribusi Ut normal. 

3. Berdasarkan pengujian asumsi Klasik pada uji multikolinearitas 

terdapat masalah multikolinieritas, sedangkan pada uji 

heteroskedestisitas dan iji autokorelasi tidak ada masalah. 

4. Hasil analisis uji t diketahui bahwa ada tiga variabel yang secara 

statistik berpengaruh signifikan terhadap DPRB sektor perdagangan 

yaitu ekspor, dan jumlah penduduk dengan tingkat α = 1% sedangkan 

jumlah perusahaan berpengaruh pada α = 5%. Variabel inflasi secara 

statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor 

perdagangan pada α = 10%.  

5. Ujieksistensi model menunjukkanbahwa model yang dipakai eksis 

sehingga variabel ekspor, inflasi, jumlah perusahaan dan jumlah 

penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB sektor 

perdagangan. 

6. Koefisiendeterminasi (R2) diperoleh hasil sebesar 0,996616 yang 

berarti 99,6% variasi dari variabel PDRB sektor perdagangan dapat 

dijelaskan oleh variabel ekspor, inflasi, jumlah perusahaan, dan 

jumlah penduduk sedangkan sisanya 0,4% dijelaskan oleh variabel-

variabel bebas lain di luar model yang diestimasi. 

F. SARAN 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut : 
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1. Bagi Pemerintah 

a. Pemerintah hendaknya memberi keputusan dan kebijakan yang lebih 

baik pada kegiatan ekonomi yang memberi kontribusi cukup besar 

pada produk domestik regional bruto sektor perdagangan provinsi 

Jawa Tengah. 

b. Pemerintah sebagai penyetabil kegiatan ekonomi hendaknya juga 

meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) sehingga nantinya 

berpengalaman dalam kegiatan perdagangan.  

c. Dan bagi Dispendag agar selalu mengawasi kegiatan perdagangan dan 

selalu meneliti usaha dagang yang akan didirikan sehingga kegiatan 

dalam perdagangan akan lebih efisien. 

2. Bagi Akademis 

Semoga dengan penelelitian ini dapat meningkatkan ketertariakan 

mengenai analisa untuk meningkatkan perdagangan yang dapat membantu 

penigkatan pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini belum begitu 

sempurna, untuk itu diharapakan kepada peneliti berikutnya untuk 

melengkapi baik dengan menambah variabel atau data-data dan 

menggunakan metode lain sehingga hasil dapat maksimal dan lebih 

baik.Berdasarkan analisis mengenai determinan sektor basis terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, maka saran yang dapat disampaikan 

adalah: 
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