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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KARESIDENAN MADIUN PADA 

TAHUN 2014-2017 
 

Abstrak  
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Karesidenan Madiun 
Pada Tahun 2014-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data panel, dalam bentuk deret waktu (2014-2017) dan cross 
section (6 Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun). Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Statistik 
Jawa Timur (BPS) dan jurnal nasional sebagai pendukung. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) adalah model yang terbaik dari 
data panel. Berdasarkan uji validitas pengaruh menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan (TP) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, angkatan 
kerja (AK) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
 
Kata kunci:  pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja,Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 
 

Abstract 
 

This study aims to analyze the influence of the variables that affect economic 
growth in Karesidenan Madiun in 2011-2017. This research is a quantitative study 
using panel data, in the form of a series of times (2014-2017) and cross sections (6 
Districts in Karisidenan Madiun). The type of data used in this study is secondary 
data obtained from the Central Java Central Statistics Agency (BPS) and national 
journals as supporters. The results showed that Random Effect Model (REM) was 
the best model of the panel data model. Based on the validity test of the influence 
shows that education level (EDUC) has an influence on economic growth, 
workforce (AK) has no influence on, Human Development Index (HDI) has an 
influence on economic growth. 
 
Keywords:  economic growth, education level, workforce, Human Development 

Index (HDI). 
 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan 
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masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami 

pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor 

produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada 

tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat 

pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil (Indrasari,2011).  

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) 

yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendekatan modal 

manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas 

dengan meningkatkan pendapatan. Investasi dalam modal manusia akan terlihat 

lebih tinggi manfaatnya apabila kita bandingkan antara total biaya pendidikan 

yang dikeluarkan dalam menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya 

akan diperoleh ketika mereka sudah siap bekerja (Fitrayati,2011). Dalam 

mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sektor pendidikan 

memainkan peran sangat strategis dalam mendukung proses produksi dan 

aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat 

untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan, aktivitas 

pembangunan dapat tercapai sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup 

di masa mendatang akan lebih baik (Ramdhan, Setiyadi, & Wijaya,2017) 

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Undang-

undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Tenaga kerja dalam 

pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju 

pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja 

produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran 

penduduk antar daerah atau wilayah mengakibatkan tidak proporsionalnya 

penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat pula 

laju pertumbuhan perekonomian nasional. Tenaga kerja merupakan faktor yang 

terpenting dalam proses produksi, Sebagai sarana produksi, tenaga kerja sangatlah 

penting dalam proses produksi daripada sarana produksi lain seperti bahan 

mentah, tanah, air, dan sebagainya, dikarenakan manusialah yang menggerakkan 
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atau mengoperasikan seluruh sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan suatu 

barang yang bernilai yang nantinya akan berpengaruh terhadap besaran Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. 

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan 

hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, 

sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu 

wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara. Keberhasilan 

pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini 

adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks 

(HDI). Besarnya angka indeks tersebut, secara simultan perlu diteliti beberapa 

faktor yang diduga berbengaruh terhadap naik turunya IPM . 

Berdasarkan uraian dan pemikiran diatas, maka penulis melakukan 

penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi Di Karesidenan Madiun Pada Tahun 2014-2017”. 

 

2. METODE 

Metode penelitian data ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif 

dengan jenis data skunder. Data diperoleh dari jurnal, Badan Pusat Statistik 

(BPS), dan penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diambil. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis panel data yaitu terdiri atas 

data runtut waktu (time series) dari tahun 2014-2017 dan data silang (cross 

section) di Karisidenan Madiun. Pendekatan yang di gunakan dalam mengestimasi 

model regresi dengan data panel adalah dengan menggunakan Random Effect 

Model (REM). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten/Kota Karisidenan Pati Madiun Jawa timur, sedangkan variabel 

independen yang digunakan meliputi, tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Karisidenan Madiun 

Jawa Timur tahun 2014-2017. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja, dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan 

Madiun pada tahun 2014-2017 digunakan Analisis Regresi Data Panel dengan 

model ekonometrika sebagai berikut : 

  (1) 

Keterangan : 

PEit : Pertumbuhan ekonomi (persen) 

TPit : Tingkat pendidikan (persen) 

Log(AK)it : Angkatan kerja (ribu jiwa) 

IPMit : Indeks Pembangunan Manusia (persen)  

U : Residu 

i : 1,2,3…(data Cross Section Kabupaten/Kota) 

t : 1,2,3…(data Time Series 2014-2017) 

β0 : Konstanta 

 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel dependen 

pertumbuhan ekonomi terhadap variabel independen tingkat pendidikan, angkatan 

kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan dengan menggunakan 

Uji Random Effect Model. Untuk menentukan model estimasi terbaik dari hasil 

estimasi PLS, REM, dan FEM digunakan Uji Chow dan Uji Hausman. 

3.1 Uji Chow 

Uji Chow merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat manakah model 

yang terbaik antara model PLS dengan model FEM. 

Tabel 1. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 2,760,509 -5,15 0,0582 
Cross-section Chi-square 15,657,924 5 0,0079 
Sumber : BPS Jawa Timur, diolah 

 
Berdasarkan Tabel 1 nilai probabilitas statistik sebesar  0,0582 < 0,10 dan 

Chi-square sebesar 0,0079 < 0,10. Maka Ha ditolak model mengikuti Fixed Effect 

Model. 
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3.2 Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat manakah 

model yang terbaik antara model FEM dengan model REM. 

Tabel 2 Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman 

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 6,045,131 3 0,1094 
Sumber : BPS Jawa Timur, diolah 

 
Berdasarkan Tabel 2 nilai probabilitas dari Chi-square sebesar 0,1094 > 

0,10, Ho diterima maka model mengikuti Random Effect Model. 

3.3 Koefisien determinasi (R-square) 

Tabel 3 Hasil Estimasi Random Effect Model 

PEt= 0,836571 – 0,463046 TPt + 0,100512 LOG(AK)t + 0,132442 IPMt 

  (0,0236)** (0,3564) (0,0016)* 

R2 = 0,473069; DW = 1,605686; F-stat = 5,985206; Sig.F-stat = 0,004404 
Keterangan : *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05;  angka 
dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik. 
 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat nilai (R2) sebesar 0,473069, artinya 47,30% 

variasi variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) dapat dijelaskan oleh variabel 

Tingkat Pendidikan (TP), variabel Angkatan Kerja (AK), variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Sisanya 0,52% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.4 Uji Kebaikan Model (Uji F) 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat nilai p-value, probabilitas atau signifikan 

emperik statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,004404 yang berarti 

signifikan pada α = 0,01 maka Ho ditolak, kesimpulam model yang digunakan 

dalam penelitian eksis. 

3.5 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel  T Sig.t Kriteria Kesimpulan 
TP -2,451,284 0,0236 < 0,05 Signifikan α = 0,05 
LOG(AK) 0,943977 0,3564 > 0,10 Tidak Signifikan 
IPM  3,635,853 0,0016 < 0,01 Signifikan α = 0,01 
Sumber : BPS Jawa Timur, diolah 
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Dari hasil uji validitas pengaruh dapat di simpulkan variabel tingkat 

pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara sendiri-sendiri 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel angkatan 

kerja tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3.6 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen 

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel IV.6 terlihat bahwa variabel 

independen yang memiliki pengaruh signifikan adalah Tingkat Pendidikan (TP) 

dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan yang tidak memiliki 

pengaruh signifikan adalah variabel Angkatan kerja (AK). 

Variabel Tingkat Pendidikan (TP) memiliki koefisien regresi sebesar -

0,463046 dengan pola hubungan linier-linier. Artinya apabila Tingkat Pendidikan 

naik 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi akan turun sebesar 0,463046 

persen. Sebaliknya jika Tingkat Pendidikan turun 1 persen maka Pertumbuhan 

Ekonomi akan naik sebesar 0,463046 persen. 

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,132442 dengan pola hubungan linier-linier. Artinya apabila Indeks 

Pembangunan Manusia naik sebesar 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi akan 

naik sebesar 0,132442 persen. Sebaliknya jika Indeks Pembangunan Manusia 

turun sebesar 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi akan turun sebesar 0,132442 

persen. 

Nilai konstanta masing-masing Kabupaten/Kota di Karesidenan Madiun 

dapat dilihat pada Tabel IV.6. Nilai konstanta tertinggi dimiliki  Kabupaten 

Madiun, yaitu sebesar 1,059011. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Tingkat 

Pendidikan (TP), Angkatan Kerja (AK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka Kabupaten Madiun cenderung memiliki 

Pertumbuhan Ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/Kota lainnya. 

Sedangkan nilai konstanta terendah dimiliki Kabupaten Ngawi sebesar 0,734364. 

Karena itu terkait dengan pengaruh variabel Tingkat Pendidikan (TP), Angkatan 

Kerja (AK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi, Kabupaten Ngawi cenderung memiliki Pertumbuhan Ekonomi yang 

lebih rendah dibandingakan dengan Kabupaten/Kota lainnya.  
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3.7 Interpretasi Ekonomi 

Secara cross section variabel Tingkat Pendidikan dan Indeks Pembangunan 

Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Karesidenan Madiun Tahun 2014-2017. 

Berdasarkan hasil estimasi data panel secara cross section menunjukkan 

bahwa Tingkat Pendidikan (TP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan 

Madiun Tahun 2014-2017.  Pengaruh Tingkat Pendidikan (TP) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Madiun negatif dan signifikan.  

Tabel 5. Rata-rata Lama Sekolah di Karesidenan Madiun Tahun 2014-2017 
Kabupaten/Kota 

Karesidenan Madiun 
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 

2014 2015 2016 2017 
Kabupaten Pacitan 6.43 6.88 6.89 7.02 
Kabupaten Ponorogo 6.91 6.96 6.97 7.01 
Kabupaten Madiun 6.89 6.99 7 7.3 
Kabupaten Magetan 7.55 7.65 7.66 7.94 
Kabupaten Ngawi 6.52 6.53 6.54 6.66 
Kota Madiun 10.9 11.08 11.09 11.1 
Rata-rata 7.533 7.682 7.692 7.838 
Sumber : BPS Jatim 

Rata-rata dari masing-masing wilayah di karesidenan menunjukkan 

adanya peningkatan. Secara grafis masing-masing peningkatan nampak jelas 

dalam diagram di bawah ini. 

 

Grafik 1. Perubahan Rata-Rata Lama Sekolah di Karesidenan Madiun Tahun 
2014-2017 
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Sebagaimana grafik di atas, masyarakat Karesidanan Madiun waktu 

menyelesaikan pendidikan dari tahun ke tahun semakin lama. Pada tahun 2014 

rata-rata lama sekolah yang terjadi sebesar 7.53, tahun 2015, 2016, hingga  tahun 

2017 semakin meningkat. Peningkatan rata-rata lama sekolah bisa disebabkan 

banyaknya penduduk yang menyelesaikan pendidikan, sehingga membutuhkan 

banyak lapangan kerja, sedangkan lapangan kerja tidak disediakan seiring 

bertambahnya angkatan kerja yang banyak menempuh pendidikan tersebut. 

Peningkatan variabel pendidikan akhirnya mengurangi pertumbuhan ekonomi, 

karena angkatan kerja yang ada tidak berusaha menciptakan lapangan kerja 

melainkan berusaha mencari pekerjaan dikota lain, seperti Surakarta, Jakarta, 

Surabaya dan kota-kota besar lain di Indonesia. Ahli ekonomi menduga bahwa 

pengangguran banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi seperti 

penanaman modal, tingkat permintaan dan tingkat upah yang ada. Ada dugaan 

ahli sosial, disamping variabel ekonomi terdapat variabel-variabel non ekonomi 

yang menjadi perhatian diantaranya yaitu pendidikan, dimana meliputi tamatan 

pendidikan dan jenis pendidikan, hal tersebut diduga mempengaruhi keengganan 

terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu (Todaro, 2003:404). 

Hasil uji pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 

karesidenan Madiun, menunjukkan tidak ada pengaruh. Hal ini dapat dijelaskan 

sebagaimana pada variabel pendidikan di atas, bahwa meningkatnya angkatan 

kerja yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja, mereka akan 

berusaha mencari kerja di kota lain. Jumlah angkatan kerja di Karesidenan 

Madiun berdasarkan data penelitian menunjukkan adanya kecenderungan 

meningkat, namun pertumbuhan perekonomian, tidak terdampak adanya 

peningkatan. 

Faktor kondisi perekonomian menjadi pemicu angkatan kerja tidak 

berkontribusi dengan baik untuk menambah output serta tingkat pendidikan atau 

kualitas modal manusia yang kurang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak 

untuk itu angkatan kerja dan output yang harus dihasilkan tidak sebanding 

(Larasati, 2017). 
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Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Karesidenan Madiun pada tahun 2014-2017. Hal 

ini sesuai dengan hipotesis peneliti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

berpengaruh posistif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Karesidenan Madiun.  

Tingginya pembangunan manusia akan menambah faktor produksi 

sehingga mampu meningkatkan output produksi di Karesidenan Maidun. Dengan 

meningkatnya produksi tersebut masyarakat akan dapat menyerap dan mengelola 

sumberdaya yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aris Budi Susanto dan Lucky 

Rachmawati (2013), menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan Indeks 

Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Lamongan. 

 
4. PENUTUP 

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka didapat kesimpulan sebagai 

berikut: Uji validitas pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan 

signifikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan 

signifikan dan angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,473069, artinya 47,30% variasi 

variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat 

Pendidikan (TP), variabel Angkatan Kerja (AK), variabel Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Sisanya 0,52% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
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