
 
 

1 

 

ANALISIS PENGARUH JUMLAH TENAGA KERJA, JUMLAH 

INDUSTRI MENENGAH DAN INVESTASI TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

 

 

 

Oleh 

DHEA SARI AROMA 

B 300 142014 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018 

  

 



 
 

2 

 

 

  

i 



 
 

3 

 

 

ii 



 
 

1 

 

 
 

 

 

iii 



1 

ANALISIS PENGARUH JUMLAH TENAGA KERJA, JUMLAH 

INDUSTRI MENENGAH DAN INVESTASI TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI  DI PROVINSI  

JAWA TENGAH 

Abstrak 

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Jumlah Industri 

Menengah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah”. 

Penelitian ini  bertujuanuntuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah 

industri menengah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa 

Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah. Data yang 

digunakan adalah data time-series yaitu tahun 1999 – 2016.Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa variabel penanaman modal asing dalam jangka 

pendek tidak berpengaruh berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi 

dalam jangka panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penanaman 

modal dalam negeri dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam jangka panjang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel tenaga kerja dan jumlah industri 

menengah dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kata Kunci: Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Industri Menengah, Investasi, 

Pertumbuhan Ekonomi 

Abstract 

This research is entitled "Analysis of the Influence of Labor, Medium Industry 

Number and Investment on the Economic Growth of Central Java Province". This 

study aims to determine the effect of the amount of labor, the number of 

intermediate industries and investment in economic growth in Central Java 

Province. The type of data used in this study is secondary data obtained from BPS 

(Central Statistics Agency) of Central Java Province. The data used is time-series 

data, namely 1999 - 2016. The analysis method used in this study is Error 

Correction Model (ECM). The results of this study indicate that the variables of 

foreign investment in the short term have no effect on economic growth, but in the 

long run affect economic growth, domestic investment in the short term does not 

affect economic growth, but in the long run affect economic growth. While the 

variable labor and the number of medium industries in the short term and in the 

long run does not affect economic growth. 

Keywords: Number of Workers, Number of Intermediate Industries, Investment, 

Economic Growth. 
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1. PENDAHULUAN

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi

bergantung pada perkembangan faktor – faktor produksi yaitu ; modal, tenaga 

kerja, dan teknologi.Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari 

pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator 

penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara financial atau 

sejahtera (Sukirno, 1994).  

Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan 

dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa 

pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan 

sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya 

dana kedalam sistem ekonomi suatu negara. Masalah ekonomi dapat dipandang 

sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari satu periode ke 

periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa 

akan meningkat, kemampuan yang meningkat ini karena disebabkan faktor – 

faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan 

kualitasnya, investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang 

digunakan berkembang, disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat 

pembangunan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah 

ketrampilan mereka (Kurniawati, 2014). 

Profesor Simon Kuznets, yang memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi 

pada tahun 1971 atas usahanya mempelopori pengukuran dan analisis  atas sejarah 

pertumbuhan pendapatan nasional negara – negara maju, telah memberikan suatu 

definisi yang cukup terinci mengenai pertumbuhan ekonomi (economic growt) 

suatu negara. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kepastian 

dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai 

barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kepastian itu sendiri ditentukan 

atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian – penyesuaian 

teknologis, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan 

keadaan yang ada (Todaro, 2000). Masing – masing dari ketiga komponen pokok 

dari definisi itu sangat penting. Berikut ini ketiga komponen pokok tersebut : 
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a. Kenaikan output yang berjalan secara berkesinambungan merupakan 

manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan 

ekonomi; adapun kemampuan untuk menyediakan berbagai jenis barang 

merupakan tanda akan adanya kematangan ekonomi (economic maturity) di 

suatu negara yang bersangkutan. 

b. Perkembangan tekonologi merupakan dasar atau prakondisi bagi 

berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan; ini 

adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi 

disamping perkembangan atau kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor 

– faktor lain). 

c. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi 

baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap dan 

ideologi. Inovasi dari bidang teknologi tanpa dibarengi dengan inovasi sosial 

sama halnya dengan lampu pijar tanpa listrik (potensial ada, akan tetapi tanpa 

input komplementernya tidak akan membuahkan hasil apa pun). 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah 

makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode berikutnya 

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. 

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor – faktor produksi akan 

selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi ini akan 

menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan juga berkembang. 

Disamping itu tenaga kerja juga bertambah sebagai akibat pertumbuhan 

penduduk, pengalaman kerja dan pendidikan serta keterampilan yang dimiliki 

oleh tenaga kerja (Maharani, 2014).  

2. METODE  

2.1 RuangLingkupPenelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengambil 

daerah Jawa Tengah sebagai tempat penelitian periode tahun 1999 – 2016. 

Penelitian ini merupakan studi mengenai pengaruh jumlah tenaga kerja , jumlah 

industri menengah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, 

selama tahun 1999 – 2016 . 
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2.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari (BPS) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang 

digunakan adalah data time-series yaitu tahun 1999 – 2016. Sedangkan variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja, jumlah industri 

menengah dan investasi pma, dan investasi pmdn sebagai variabel independennya 

sedangkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependennya. 

2.3 Variabel dan Definisi Operasional 

Definisi Oprasional adalah pernyataan tentang definisi, batasan, pengertian 

dan pengambilan variabel dalam penelitian. 

2.3.1 Variabel Terkait (Y) 

Variabel terkait Y disini adalah variabel pertumbuhan ekonomi yaitu 

pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah 

yang dapat diukur dari perkembangan PDRB suatu tahun dengah tahun 

sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. 

2.3.2 Variabel Bebas 

a) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang bekerja adalah jumlah tenaga kerja yang digolongkan 

kedalam angkatan kerja yang bekerja, yaitu penduduk berusia 15 hingga 25 tahun. 

Dengan kata lain penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja yang bekerja 

merupakan penduduk yang terlihat aktif dalam perekonomian. Satuan dari 

variabel tenaga kerja ini adalah orang atau jiwa. 

b) Jumlah Industri Menengah 

Industri menengaah merupakan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil tersebut. 

Satuan dari variabel ini adalaah unit. 
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c) Investasi 

Investasi yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri 

yang di setujui pemerintah Indonesia, diukur dalam juta rupiah atau ribu US $.  

2.4 Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati 

pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah industri menengah, PMA dan PMDN 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Model alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model ekonometrika Error Correction Model (ECM), penulis 

dalam penelitian ini menggunakan replikasi model tenaga kerja dari Citra Ayu 

Basica Effendy Lubiz, replikasi model jumlah industri menengah dari Andri 

Ratnasari, dan replikasi model penanaman modal asing, penanaman modal dalam 

negeri serta pertumbuhan ekonomi dari Reza Lainatul Riski dkk, yang formulasi 

model estimatornya adalah : 

   
                                        (1) 

Di mana : 

PE  =Pertumbuhan Ekonomi 

TK             =Tenaga Kerja 

COMP             =Jumlah Industri Menengah 

PMA               =Penanaman Modal Asing  

PMDN            =Penanaman Modal Dalam Negeri 

β1,β2,β3,β4       =Koefisien Regresi 

β0                   =Kostanta 

                     =Error Therm 

Langkah – langkah estimasinya akan meliputi estimasi parameter model 

estimator, uji asumsi klasik, uji kebaikan model, dan uji validitas pengaruh. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil estimasi dalam penelitian ini, setelah disebutkan dimuka, untuk 

mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah industri menengah, investasi 

PMA, dan investasi PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa 

Tengah selama periode 1999 – 2016,digunakan analis regresi dengan model ECM. 

Adapun model ekonometrik yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Jangka Panjang : 

   
                                     

Di mana : 

PE   =Pertumbuhan Ekonomi 

TK  =Tenaga Kerja 

COMP  =Jumlah Industri Menengah 

PMA       =Penanaman Modal Asing  

PMDN    =Penanaman Modal Dalam Negeri 

β1,β2,β3,β4 =Koefisien Regresi 

β0 =Kostanta/intersep 

  =Error Therm 

Jangka Pendek  : 

                                                

                                       

Di mana : 

Ɣ0          =λβ0 

Ɣ 1,Ɣ2,Ɣ3, Ɣ4 =koefisien pengaruh jangka pendek 

Ɣ5  =-λ (1 – β1), Ɣ6=-λ(1 – β2),Ɣ7=-λ(1 – β3), Ɣ8=-λ(1 – β4) 

Ɣ9 =λ ; λ koefisien djustment 

ECT = TKt-1 + COMPt-1 + PMAt-1 + PMDNt-1 

Hasil estimasi model ekonometrik diatas bersama dengan berbagai uji 

pelengkapnya terangkum dalam Tabel  

Hasil Estimasi Model Error Corection Model (ECM) Pertumbuhan 

Ekonomi Tahun 1999 – 2016 

 

∆PEt=-166.044 + 8.041060 LogTKt +0.271805 LogCOMPt -0.099368   

                     (0.2773)(0.9155)(0.7358) 

       LogPMDNt -0.092711LogPMAt + 9.391385 TKt-1 -1.104526 COMPt-1 

                       (0.7109)         (0.1517)           (0.6090) 

             -0.700831PMDNt-1 -1.148220 PMAt-1 + 0.943327 ECTt 

                     (0.1038)           (0.0045)*                    (0.000)* 

(2) 
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R
2
 = 0.983501 ; DW-Stat = 1.326164 ; F-Stat = 52.98792 ; Sig.F-Stat

=0.000004 

Uji Diagnosis 

1) Multikolinieritas (Uji VIF)

TK = 1.689357 ; COMP= 3.460987 ; PMDN= 2.120183 ;

PMA= 2.101468 ; TK(-1)= 3.255785 ; COMP(-1)= 3.094655 ;

PMDN(-1)=  3.979033 ;PMA(-1)= 3.019246

2) Otokorelasi (Uji Breusch Godfrey)

χ
2
 = 2.987938 ; Sig (χ

2
) = 0.2245

3) Linieritas (Uji Ramsey Reset)

F =  1.921801 ; Sig(F)= 0.2265

4) Normalitas (Uji Jarque Bera)

χ
2
 = 1.218398 ; Sig (χ

2
) = 0.543786

5) Heteroskedastisitas (Uji White)

χ
2
 = 7.941873 ; Sig (χ

2
) = 0.5400

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)Keterangan : *Signifikan pada α = 

0.01 ; **Signifikan pad α = 0.05 ; Signifikan pada α = 0.10 ; Angka dalam kurung 

adalah probabilitas nilai t-statistik. 

Dari Tabel  koefisien regresi ECT (koefisien adjustment, λ), terlihat memiliki 

nilai sebesar 0.943327 yang berarti memenuhi syarat 0 < λ < 1. Koefisien ini 

memiliki nilai probabilitas t sebesar 0.0045 (< 0.005), yang berarti signifikan pada 

α = 0.005. Kedua kondisi ini memperlihatkan bahwa model terestimasi benar – 

benar merupakan model ECM, yang melalui mekanisme koreksi kesalahan dapat 

mencapai ekuilibrium teoritik jangka panjang antara variabel independen dan 

variabel dependen dalam model ekonometrik, yang dipakai dalam penelitian ini. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
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a. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan dalam jangka pendek tidak

ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang artinya tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dalam jangka

panjang yang signifikan variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN)

dan penanaman modal asing (PMA) yang artinya kedua variabel penanaman

modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Adapun variabel yang tidak

berpengaruh signifikan adalah variabel jumlah tenaga kerja, jumlah industri

menengah yang artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

b. Jumlah tenaga kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa

Tengah. Dalam jangka pendek hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi

yang diperoleh yaitu sebesar 8.041060 dan t hitungnya sebesar 0.2773. Dan

dalam jangka panjang ditunjukan dengan koefisien regresi yang diperoleh

sebesar 9.391385 dan t hitungnya sebesar 0.1517.

c. Jumlah industri menengah dalam jangka pendek maupun jangka panjang

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukan dalam

jangka pendek koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 0.271805 dan t

hitungnya sebesar 0.9155. sedangkan dalam jangka panjang koefisien regresi

yang diperoleh sebesar -1.104526 dan t hitungnya sebesar 0.6090.

d. Investasi penanaman modal dalam negeri dalam jangka pendek tidak

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka

pendek dapat dilihat koefisien regresi yang diperoleh sebesar -0.099368  dan t

hitungnya sebesar 0.7358. untuk jangka panjang investasi penanaman modal

asing berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini

ditunjukan dalam koefisien regresi yang diperoleh sebesar -0.700831 dan t

hitungnya sebesar 0.1038.

e. Ivestasi penanaman modal asing dalam jangka pendek tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat dari
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koefisien regresi yang diperoleh sebesar -0.092711 dan t hitungnya sebesar 

0.7109. Sedangkan dalam jangka panjang investasi penanaman modal asing 

berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut 

ditunjukan koefisien regresi yang diperoleh sebesar -1.148220 dan t 

hitungnya sebesar 0.0045. 

4.2 Saran 

Dari berbagai kesimpulan yang telah diutarakan di atas, maka beberapa saran 

yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah adalah 

sebegai berikut : 

a. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat biasanya diimbangi dengan jumlah

angkatan kerja yang meningkat. Oleh karena itu peranan pemerintah sangat

penting untuk membuat peningkatan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa

Tengah. Hal tersebut juga berdampak positif apabila meningkatnya jumlah

angkatan kerja, karena pengangguran akan berkurang, bertambahnya jumlah

lapangan kerja dan tingkat kriminalitas akan menurun karena masyarakat rata

– rata sudah mempunya pekerjaan.

b. Perkembangan industri juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah di harapkan dapat lebih

menambah kawasan industri yang strategis dengan infrastruktur bangunan

yang memadai. Hal tersebut dapat mendorong majunya industri di Provinsi

Jawa Tengah

c. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah seharusnya lebih

meningkatkan untuk kemajuan investasi baik investasi asing maupun

investasi dalam negeri. Peningkatan tersebut dengan pembangunan –

pembangunan infrastruktur agar dapat menarik investor asing maupun dalam

negeri untuk berinvestasi.
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