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ANALISIS PENGARUH INFLASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL 

BRUTO DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENANAMAN MODAL 

DALAM NEGERI DI JAWA TENGAH TAHUN 1999-2016 

 

Abstrak  
 

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, 

dan Tenaga Kerja Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 

1999 -2016”. Adapun tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, produk 

domestik regional bruto, dan tenaga kerja terhadap penanaman modal dalam negeri di 

Jawa Tengah. Variabel dependen berupa penanaman modal dalam negeri, sedangkan 

variabel independen antara lain inflasi, produk domestik regional bruto, dan tenaga 

kerja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Tengah Jawa dan Bank Indonesia. Metode 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan Partial 

Adjusment Model (PAM). Hasil analisis adalah : (1) Hasil perhitungan uji normalitas 

data dengan model Jarque Bera berdistribusi normal  (2) Hasil uji linieritas dengan 

model Ramsey Reset menunjukan bahwa model berbentuk linier  (3) Hasil uji asumsi 

klasik menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan otokorelasi (4) Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel 

produk domestik regional bruto signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri 

sedangkan variabel inflasi dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penanaman modal dalam negeri (5) Hasil uji F menunjukkan model yang dipakai 

eksis (6) R² memperoleh nilai 59,1871 % yang berarti bahwa 59,1871 %  variasi 

penanaman modal dalam negeri dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, produk 

domestik regional bruto, dan tenaga kerja. Sedangkan 40,8129 % sisanya dijelaskan 

oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

 

Kata Kunci : Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Tenaga Kerja, Penanaman 

Modal Dalam Negeri. 

 

Abstract  

This research is titled “Analysis of Influence of Inflation, Gross Regional Domestic 

Product, and Labor to Domestic Investment in Central Java Year 1999-2016. The 

aims is to analyze the  the influence of inflation, gross regional domestic product, and 

labor to domestic investment in Central Java. The dependent variable is the domestic 

investment, while the independent variable includes inflation, gross regional domestic 

product, and labor. The data used in this research is time series data which obtained 

from Central Bureau of Statistics of Central Java and Bank Indonesia. The method to 

estimate the impact of these variables was muiltiple regression using Partial 

Adjudication Model method (PAM). The results of the analysis are : (1) The results 

of the calculation of the data normality test with the Jarque Bera model  are 

normalitydistributed (2) Linearity test results with the Ramsey Reset model indicate 
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that the model is linear (3) The result of the classical assumption test show that there 

is no problem of multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation (4) The 

results of the t test can be seen that the variable gross regional domestic product is 

significant to domestic investment while the inflation and labor variables do not have 

a significant effect on domestic investment (5 ) The F test results show that the model 

used exists (6) R² obtainined a value of 59.171% which means that 59.1871% of the 

variation in domestic investment can be explained by the variables of inflation, gross 

regional domestic product, and labor. While the remaining 40.8129% is explained by 

other independent variables that are not included in the model. 

 

Keywords: Inflation, Gross Regional Domestic Product, Labor, Domestic 

Investment. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana menuju keadaan 

masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik daripada kondisi yang lalu 

(Tanuwidjaya, 2013). Permasalahan yang sering dialami dalam pembangunan 

ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterbatasan modal, artinya 

negara membutuhkan dana cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. 

Salah satu sumber modal yang potensial bagi negara adalah penanaman modal.  

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu sumber utama untuk 

mendapatkan dana bagi suatu negara. Investasi adalah pengeluaran investor atau 

perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah 

kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian 

(Sukirno, 2006). Menurut asalnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu penanaman 

modal dalam negeri dan penanaman modal asing (Rosyidi, 2002:169). Berdasarkan 

undang-undang republik Indonesia nomer 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 tentang 

penanaman modal dalam negeri, menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri 

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik 

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan 

modal dalam negeri. 

Kegiatan investasi sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi investasi yaitu inflasi. Menurut Nopirin (1992) seorang investor 
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akan cenderung untuk melakukan investasi apabila tingkat inflasi di suatu negara 

adalah stabil. Dengan adanya kestabilan dalam tingkat inflasi, maka tingkat harga 

barang-barang secara umum tidak akan mengalami kenaikan. Investor akan merasa 

lebih terjamin untuk berinvestasi pada saat tingkat inflasi di suatu negara cenderung 

stabil atau rendah. 

Pendapatan nasional juga dapat mempengaruhi investasi. Investasi merupakan 

fungsi pendapatan nasional, semakin besar pendapatan nasional semakin besar pula 

pengeluaran investasi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan meningkatnya 

pendapatan nasional, seperti tercermin dalam produk domestik bruto (untuk tingkat 

nasional) dan produk domestik regional bruto (tingkat regional) maka terdapat 

kecenderungan peningkatan pula dalam pembentukan modal domestik bruto 

(Arsyad,1999).  

Faktor lainnya yang mempengaruhi investasi adalah tenaga kerja. Menurut 

Sukirno (2005:127) jumlah penduduk yang bertambah akan menyebabkan 

pertambahan tenaga kerja yang terus menerus. Faktor tenaga kerja akan 

mempengaruhi investasi melalui tenaga kerja yang produktif, karena jumlah tenaga 

kerja produktif yang besar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Kenaikan 

produktivitas akan dapat mempengaruhi investasi. Investor akan cenderung tertarik 

untuk menanamkan modalnya di tempat dengan produktivitas tinggi sehingga akan 

memberikan keuntungan yang lebih besar. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh mengenai seberapa besar pengaruh inflasi, produk domestik 

regional bruto, dan tenaga kerja terhadap penanaman modal dalam negeri di Jawa 

Tengah Tahun 1999 -2016”. 

 

2. METODE 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bentuk deret 

waktu (time series) dalam periode waktu 18 tahun yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 
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2016. Menurut Gujarati (2012), data time series merupakan data dari satu objek 

dalam beberapa periode waktu tertentu. 

Sumber data dalam objek penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan Bank Indonesia (berbagai edisi). Adapun data yang digunakan adalah 

penanaman modal dalam negeri, produk domestik regional bruto, tenaga kerja, dan 

inflasi di Jawa Tengah tahun 1999-2016.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut 

diperoleh dalam bentuk data sudah jadi per tahun dari badan pusat statistik (BPS) 

provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan 

metode Partial Adjustment Model (PAM). Adapun model ekonometri jangka pendek 

yang digunakan adalah sebagai berikut ( Gujarati, 1995) : 

Log(PMDN)t = β0 + β1 Log(PDRB)t + β2 Log(TK)t + β3 INFt + 

(1-δ) Log(PMDN)t-1 + µt 

Keterangan: 

Log : Logaritma 

PMDN  : Penanaman modal dalam negeri (Juta rupiah) 

PDRB : Produk domestik regional bruto (Juta rupiah) 

TK : Tenaga kerja (Orang) 

INF : Inflasi (Persen) 

PMDNt-1 : Penanaman modal dalam negeri periode sebelumnya 

δ : Koefisien penyesuaian 

β0 : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien regresi masing-masing variabel 

t : Tahun ke t 

µt : Error term 

Estimasi model regresi meliputi beberapa tahap, yaitu : estimasi parameter 

model ekonometrik; pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji mutikolinieritas, uji 

normalitas residual, uji heterokedastisitas, uji otokorelasi, uji spesifikasi model, uji 

kebaikan model, serta uji validitas pengaruh. 

(1)
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji analisis Partial Adjustment Model (PAM) yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 1 

Hasil Estimasi metode PAM 

Log(PMDN)t = 190,3908 + 1,305551 Log(PDRB)t*** - 12,75078 Log(TK)t 

        (0,0897)                     (0,3026)   

 

+ 0,070224 INF + 0,640539 Log(PMDN(-1))t**       

(0,1987)                       (0,0311) 

R
2 

= 0,591871; DW-Stat = 1,798392; F-Stat = 4,713168;  Sig.F-Stat = 0,014311 

Uji Diagnosis 

(1) Normalitas (Jarque Bera) 

JB
 
(2) = 1,027819 ; Prob(χ

2
) = 0,598152 

(2) Spesifikasi Model (uji Ramsey Reset) 

F (2,11) = 2,521109 ; Prob(F) =  0,1255 

(3) Multikolinieritas (uji VIF) 

Log(PDRB) = 8,656266; Log(TK) = 8,427581; INF = 1,240472;  

Log(PMDN(-1)) = 1,445238 

(4) Otokorelasi (uji Breusch Godfrey) 

χ
2 

(2) = 0,149714 ; Prob(χ
2
) = 0,9279 

(5) Heterokedastisitas (uji White) 

χ
2 

(13) = 11,29773 ; Prob(χ
2
) = 0,5859 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Keterangan :  

*Signifikan pada α = 0,01 

**Signifikan pada α = 0,05 

***Signifikan pada α = 0,10 

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik. 

Berdasarkan hasil estimasi regresi Partial Adjustment Model (PAM), terlihat 

bahwa nilai koefisien  lambda (λ) variabel dependen Log(PMDN)t-1 ini terletak di 

antara 0 <  λ  < 1, yaitu sebesar 0,640539. Koefisien lambda memiliki probabilitas t 

sebesar 0,0311 (< 0,05) yang berarti signifikan pada α = 0,05. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa dalam kasus ini dapat digunakan analisis Partial Adjusment 

Model. 

Koefisien penyesuaian (δ) dalam model Partial Adjusment Model (PAM) 

yang besarnya adalah 1 – 0,640539 = 0,359461, dimana didalamnya tercakup 

serangkaian proses penyesuaian yang membawa setiap shock kepada ekuilibrium 

dalam jangka panjang. Suatu periode yang memungkinkan penyesuaian penuh untuk 

setiap perubahan yang timbul. 

Adapun koefisien regresi model Partial Adjusment Model (PAM) jangka 

panjang diperoleh dengan cara membagi koefisien regresi jangka pendek dengan nilai 

koefisien penyesuaiannya (Lihat tabel 2). 

Tabel 2 

Koefisien Regresi Jangka Panjang 

Variabel Perhitungan 

C 190,3908 / 0,359461    = 529,6563466 

Log(PDRB) 1,305551 / 0,359461    = 3,631968419 

Log(TK) -12,75078 / 0,359461   = -35,47194271 

INF 0,070224 / 0,359461      = 0,19535916 

Sumber : Hasil Analisis Data 

Dengan demikian maka model Partial Adjusment Model (PAM) jangka panjangnya 

sebagai berikut: 

Log(PMDN)t= 529,6563466 + 3,631968419 Log(PDRB)t*** – 

35,47194271 Log(TK)t + 0,19535916 INFt 

Keterangan :  

***Signifikan pada α = 0,10 

Adapun uji validitas model, pengujian meliputi: 

3.1 Uji normalitas (uji Jarque Bera) 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat nilai p, probabilitas atau signifikasi empirik statistikJB 

adalah  sebesar 0,598152 (> 0,10), makaH0diterima, distribusi residual normal. 

3.2 Uji linieritas (uji Ramsey Reset) 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik 

Fuji Ramsey Reset terlihat memiliki nilai sebesar  0,1255 (> 0,10)  lihat Tabel 2; jadi 
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H0 diterima. Kesimpulan spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian tepat atau 

linier. 

3.3 Uji multikolinieritas  

Tabel 3 Hasil Multikolinearitas 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

Log(PDRB) 8,656266 < 10 tidak terjadi multikolinieritas 

Log(TK) 8,427581 < 10 tidak terjadi multikolinieritas 

INF 1,240472 < 10 tidak terjadi multikolinieritas 

Log(PMDN(-1)) 1,445238 < 10 tidak terjadi multikolinieritas 

 

3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Dari Tabel 3 terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ
2
uji 

White adalah sebesar 0,5859 (>0,10); jadi H0diterima, kesimpulan tidak terdapat 

masalah heterokedastisitas dalam model. 

3.5 Uji Otokorelasi 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ
2
 

uji BG sebesar  0,9279 (> 0,10) ; jadi H0 diterima, kesimpulan tidak terdapat masalah 

otokorelasi dalam model. 

Adapun untuk pengujian statistik, terdiri dari : 

3.6 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Tabel 4 Tabel Hasil Olah Data Uji t 

Variabel Sig.t Kriteria Kesimpulan 

Log(PDRB) 0,0897 < 0,10 Berpengaruh signifikan 

Log(TK) 0,3026 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

INF 0,1987 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

    Sumber: Data primer yang diolah.  

3.7 Uji kebaikan atau eksistensi model (uji F)    

Dari Tabel 4, terlihat nilai p, probabilitas,atau signifikansi empirik statistik F pada 

estimasi model memiliki nilai 0,014311, yang berarti < 0,10; jadi H0 ditolak, 

kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis. 
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3.8 Analisis koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinan (R
2
) menunjukan daya ramal dari model terestimasi. Dari 

Tabel 4 terlihat R
2 

sebesar 0,591871 artinya 59,1871 % variasi penanaman modal 

dalam negeri dapat dijelaskan oleh variabel produk domestik regional bruto, tenaga 

kerja dan inflasi. Sedangkan sisanya 40,8129 % variasi penanaman modal dalam 

negeri dapat dijelaskan oleh variabel babas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan hasil estimasi regresi Partial Adjustment Model (PAM), terlihat 

bahwa nilai koefisien lambda (λ) variabel dependen Log(PMDN)t-1 ini terletak di 

antara 0 <  λ  < 1, yaitu sebesar 0,640539. Koefisien lambda memiliki 

probabilitas t sebesar 0,0311 (< 0,05) yang berarti signifikan pada  α = 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini dapat digunakan 

analisis Partial Adjusment Model. 

b. Berdasarkan uji normalitas residual Jarque Bera dapat disimpulkan bahwa 

distribusi ut normal.  

c. Berdasarkan uji spesifikasi model Ramsey Reset dapat disimpulkan bahwa model 

yang digunakan linier (spesifikasi model benar). 

d. Berdasarkan pengujian asumsi klasik, diketahui tidak terdapat masalah 

multikolinieritas, tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan tidak terdapat 

masalah otokorelasi dalam model. 

e. Berdasarkan analisis uji validitas pengaruh (uji t) diketahui bahwa terdapat satu 

variabel yang secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap penanaman 

modal dalam negeri yaitu variabel produk domestik regional bruto berpengaruh 

positif dengan tingkat α = 0,10. 
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f. Uji eksistensi model (uji F) menunjukkan bahwa model yang digunakan eksis 

dengan kata lain variabel produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap 

penanaman modal dalam negeri pada α = 0,10. 

g. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh R
2 

sebesar 0,591871 artinya 

59,1871 % variasi penanaman modal dalam negeri dapat dijelaskan oleh variabel 

produk domestik regional bruto, tenaga kerja dan inflasi. Sedangkan sisanya 

40,8129 % variasi penanaman modal dalam negeri dapat dijelaskan oleh variabel 

babas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
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