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ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TENAGA KERJA, 

PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI  DI INDONESIA TAHUN 2014-2018 

 

Abstrak 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam 

menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil 

pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan, Tenaga 

Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Indonesia tahun 2014-2018. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya adalah Tingkat 

Pendidikan, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder gabungan dari data cross section dan time 

series, data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang 

meliputi 34 provinsi tahun 2014-2018. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa Fixed Effect Model 

(FEM) adalah model terbaik dari model data panel. Berdasarkan uji validitas 

pengaruh menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja, Pengeluaran 

Pemerintah dan Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja, 

Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran 

 

Abstract 

 

Economic growth is one of the most important indicators in assessing the 

performance of an economy, especially to conduct an analysis of the results of 

economic development that have been carried out by a country or a region. This 

study aims to determine the effect of Education Level, Labor, Government 

Expenditure and Unemployment on Economic Growth in Indonesia in 2014-2018. 

The dependent variable in this study is economic growth, while the independent 

variables are Education Level, Labor, Government Expenditure and Unemployment 

Rate. This study uses combined secondary data from cross section and time series 

data, the data was obtained from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) 

covering 34 provinces in 2014-2018. The analytical method used is panel data 

regression analysis. The results showed that the Fixed Effect Model (FEM) was the 

best model from the panel data model. Based on the test of the validity of the 

influence shows that the level of education, labor, government expenditure and 

unemployment rate has a significant effect on economic growth. 

 

Keywords: Economic Growth, Education Level, Labor, Government Expenditure, 

Unemployment Rate 
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1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan  perekonomian suatu negara 

secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami suatu perubahan akan 

perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang 

dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai 

kemampuan suatu negara dalam meningkatkan penyediaan barang ekonomi 

kepada masyarakat yang terus mengalami kenaikan jangka panjang dan tumbuh 

sesuai dengan kemajuan teknologi dan kelembagaan serta ideologi yang 

dibutuhkan (Kurniawati, 2018). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting 

dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis 

tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau 

suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi 

barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat 

menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus 

menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian 

negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Romi, 2018). 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi tolok ukur 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Terjadinya kenaikan atau penurunan 

PDRB mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu. Konsumsi 

pemerintah, pembentukan modal dan perubahan tenaga kerja adalah komponen 

yang mempengaruhi besaran nilai tersebut. Sehingga terjadinya kenaikan PDRB 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Rahman, 2016). 

Dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau daerah 

salah satunya yaitu melalui sumber daya manusia pada suatu negara tersebut 

dengan meningkatkan produktivitas atau ketrampilan, pengetahuan pada 

kemampuan sumber daya manusia tersebut. Namun pertumbuhan ekonomi akan 
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menurun ketika jumlah sumber daya manusia semakin meningkat dengan 

berkurangnya tingkat produktivitas dan pengetahuan. Tenaga kerja menjadi salah 

satu indikator penting selain berperan dalam perkembangan pembangunan 

ekonomi melainkan juga berperan sebagai faktor produksi serta distribusi barang 

dan jasa (Damayanti, 2019). 

Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang 

berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadi ketidakseimbangan 

antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. 

Tingkat pengangguran yang tinggi akan mengganggu stabilitas nasional negara, 

sehingga setiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran 

pada tingkat yang wajar. Jundi (2014) menyebutkan bahwa pengangguran 

terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat 

dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan analisis data panel (pooled data). Analisis dengan 

menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (time-series data) 

dan kerat lintang (cross-section data).  Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala 

numerik (angka). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber data lain yang relevan. Data yang 

digunakan adalah data time series berupa tahun 2014-2018, dan data cross 

section berupa 34 Provinsi di Indonesia. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel Tingkat 

Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di 34 Provinsi Indonesia tahun 2014-2018. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya dari 

Retno (2013) yang berjudul “Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, yang menyatakan bahwa variabel tingkat 

pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

eknomi di Indonesia. 

Tingkat pendidikan berpengaruh negatif penyebabnya karena variabel 

yang disertakan dalam tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, Kejuruan, 

Diploma dan S1, sehingga kurang menunjukkan kualitas pendidikan yang 

menjadi beban dalam pertumbuhan ekonomi. 

Penyebab lainnya yaitu dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara 

kualifikasi lulusan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia dan lulusan 

perguruan tinggi yang belum maksimal terserap kerja. Tingginya perguruan 

tinggi belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Semakin rendah tingkat pendidikan menyebabkan penduduk di Indonesia 

minim akan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, sebagian 

besar penduduk Indonesia memilih bekerja di sektor-sektor yang tidak 

membutuhkan pendidikan tinggi dan keahlian khusus. Sektor yang mendominasi 

di Indonesia yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pertanian. 

3.2 Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 34 

Provinsi Indonesia tahun 2014-2018. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Maharani (2014) dengan judul “Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, 

Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah”, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berkualitas, maka dapat 

mendorong percepatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan khususnya di 

bidang ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya jumlah 

tenaga kerja yang terserap untuk bekerja di berbagai sektor di Indonesia. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti dengan pertambahan 
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jumlah penyediaan lapangan kerja. Bertambahnya jumlah lapangan kerja akan 

menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam pekerjaan 

tersebut. 

3.3 Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran 

Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di 34 Provinsi Indonesia tahun 2014-2018. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Suindyah (2011) dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa 

Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Jawa Timur. 

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk administrasi pembangunan dan 

sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai infrastruktur yang 

penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran 

agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. 

Pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian ini tentunya 

dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah digunakan sepenuhnya untuk 

kegiatan-kegiatan ekonomi atau yang memberikan dorongan bagi perkembangan 

kegiatan ekonomi. Jadi apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka 

pertumbuhan ekonomi akan naik. 

3.4 Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel Tingkat 

Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di 34 Provinsi Indonesia tahun 2014-2018. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ronaldo (2019) dengan judul “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia”, yang menunjukkan bahwa 

tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia. 
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Pada saat pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan 

dengan laju positif dan mempunyai tren yang terus menerus, maka pendapatan 

dari masyarakat suatu negara bisa dipastikan akan meningkat dikarenakan 

banyaknya lapangan pekerjaan. Akan tetapi, dikarenakan pengangguran yang 

dimaksud disini adalah pengangguran terbuka, maka kenaikan pada pertumbuhan 

ekonomi menyebabkan laju yang searah yaitu naiknya nilai dari pengangguran. 

Hal ini dijelaskan karena naiknya nilai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 

oleh sebagian masyarakat saja, tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat suatu 

negara. Penyebaran yang tidak merata dari pertumbuhan ekonomi tersebut 

menyebabkan tidak diimbanginya dengan turunnya pengangguran di Indonesia. 

Beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran naik diantaranya 

pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi industri padat modal yang banyak 

menggunakan teknologi. 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menggunakan analisis data 

panel, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a) Pengujian model menggunakan uji Chow menunjukkan bahwa model FEM 

lebih tepat digunakan dari pada PLS. Selanjutnya, dengan dilakukan uji 

Hausman menunjukkan bahwa model REM lebih tepat digunakan dari pada 

menggunakan FEM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memutuskan untuk 

menggunakan model FEM karena model FEM lebih tepat dari pada model 

PLS dan REM. 

b) Dalam Uji Kebaikan Model, model yang dipakai dalam penelitian ini eksis 

atau variabel Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah 

dan Tingkat Pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2018. 

c) Hasil uji koefisien determinan R
2
 sebesar 0,999026 artinya 99,90% variasi 

variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat 

Pendidikan, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat 
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Pengangguran. Sisanya 0,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

d) Berdasarkan uji validitas pengaruh (Uji t) menunjukkan bahwa variabel 

Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat 

Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

e) Dari berbagai interpretasi ekonomi terlihat bahwa variabel Tingkat 

Pendidikan memiliki hubungan yang negatif, sedangkan Tenaga Kerja, 

Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran memiliki hubungan 

yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Sehingga kondisi 

Ekonomi di Indonesia akan meningkat apabila Tenaga Kerja, Pengeluaran 

Pemerintah dan Tingkat Pengangguran meningkat, sedangkan Tingkat 

Pendidikannya menurun. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arsyad, Lincolin. (2016). Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima. STIE YKPN. 

Yogyakarta 

Damodar N, Gujarati dan Dawn C Porter. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Buku 

2, Edisi 5, Jakarta : Salemba Empat. 

Dasururi, Rubait. 2016. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Jember. Jurnal eBA Vol. 2 No. 2 

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program (IBM SPSS). 

Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 

Grafitani, Evi. Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Kota Yogyakarta, 

(Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 2006).  

Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. Ekonomi Deret Waktu. Bogor: PT.Penerbit IPB 

Press. 

Sukirno, Sadono. 2000. Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari 

Klasik hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

 

 



8 

 

Utomo, Yuni Prihadi. 2013. Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan SPSS. 

Surakarta: Muhammadiyah University Press. 

Wardhana, Dharendra. 2006. Pengangguran Struktural Di Indonesia: Keterangan 

Dari Analisis SVAR Dalam Kerangka Hysterisis. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 

Vol. 21, No. 4 

 


