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DETERMINAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 1992-2019: 

PENDEKATAN PARTIAL ADJUSTMENT MODEL 

Abstrak 

PDB merupakan penentu dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Pada tahun 2017-2018, pertumbuhan PDB di Indonesia melambat, 

sehingga perlu penanganan di beberapa sektor untuk meningkatkan PDB.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh investasi, angkatan kerja, 

dan IPM terhadap PDB menggunakan Partial Adjustment Model (PAM). Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dan angkatan kerja berpengaruh 

positif terhadap PDB di Indonesia. Sementara itu, IPM tidak berpengaruh 

terhadap PDB di Indonesia. Pemerintah hendaknya meningkatkan pembangunan 

fasilitas daerah, membuka lapangan pekerjaan yang lebih memadai, menambah 

pengadaan beasiswa, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan.  

 

Kata Kunci: Produk Domestik Bruto, investasi, angkatan kerja, indeks 

pembangunan manusia, PAM 

 

Abstract 

GDP plays a crucial role in measuring the level of economic growth of a country. 

In 2017-2018, the GDP growth in Indonesia slowed down, so actions in several 

sectors are needed to boost GDP. This study aimed to estimate the effect of 

investment, labor force, and HDI on GDP using Partial Adjustment Model 

(PAM). The results of this study showed that investment and labor force were 

statistically proven to have a positive effect on GDP in Indonesia. Meanwhile, 

HDI had no effect on GDP in Indonesia. It is advisable that the government 

improve regional facilities, provide more jobs and scholarship opportunities, and 

increase public awareness about the importance of education.  

 

Keywords: Gross Domestic Product, investment, labor force, human development 

index, PAM 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Produk Domestik Bruto 

Salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu 

negara adalah PDB (Produk Domestik Bruto). Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS), PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha di sebuah negara. PDB meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang 

tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya dan dapat 
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menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu negara diukur melalui 

PDB harga berlaku. PDB yang tinggi mengindikasikan baiknya sumber daya 

ekonomi suatu negara. 

 

 
Grafik 1. PDB (Juta US$) dan Pertumbuhannya (%) di Indonesia Tahun 1991-

2019 

Grafik 1 menunjukkan bahwa meski PDB Indonesia selalu meningkat, 

pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan pada 

tahun 2010-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas produksi 

belum optimal, dan pertumbuhan ekonomi yang menurun dikhawatirkan akan 

membuat calon investor tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Pada 

akhirnya, kesempatan kerja yang tercipta tidak sebanding dengan tambahan 

angkatan kerja. 

1.2.  Investasi 

Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk 

membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan 

kemampuan produksi barang dan jasa. Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi 

yang dilakukan masyarakat secara terus menerus maka akan meningkatkan 

kegiatan perekonomian, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

0.00

200000.00

400000.00

600000.00

800000.00

1000000.00

1200000.00

PDB PE



 
 
 

 

 

3 
 

 
Grafik 2. Investasi (Juta US$) di Indonesia dan Pertumbuhannya (%) Tahun 1991-

2019 

Pertumbuhan investasi di Indonesia tahun 1991-2019 berdasarkan Grafik 2 

cenderung fluktuatif, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 1999. Selama 

kurun waktu 29 tahun terakhir, tahun 1999 merupakan satu-satunya tahun dengan 

nilai investasi yang menurun. Penurunan yang tajam tersebut disebabkan oleh 

krisis dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang 

mengakibatkan nilai investasi turun sebesar 18 triliun rupiah. Setelah krisis 

tersebut, nilai investasi di Indonesia berangsur naik meski pertumbuhannya tetap 

fluktuatif. 

1.3.  Angkatan Kerja  

Menurut World Bank, angkatan kerja terdiri dari orang-orang yang berusia 15 

tahun ke atas yang memasok tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa selama 

periode tertentu, termasuk orang-orang yang saat ini bekerja dan orang-orang 

yang menganggur tetapi mencari pekerjaan serta pencari kerja. Semakin 

banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia akan meningkatkan jumlah tenaga 

kerja produktif, sehingga tenaga kerja yang terampil menjadi elemen penting 

untuk meningkatkan kualitas produksi yang dapat memengaruhi PDB. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia mengalami 

kenaikan setiap tahun, dan begitu pula jumlah penduduk bekerja. Meski demikian, 
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masih banyak penduduk yang menganggur. Pengangguran dan angkatan kerja 

yang tidak terampil dapat berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara. 

Angkatan kerja yang terampil dapat mendorong output perekonomian suatu 

wilayah. 

Tabel 1. Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2015-2019 (Jiwa) 

 

Tahun 
Angkatan 

Kerja 

Jumlah Penduduk 

Bekerja 
Pengangguran 

2015 124.657.268 114.819.199 5.622.043 

2016 125.957.742 118.411.973 5.416.183 

2017 129.202.366 121.022.423 5.013.052 

2018 132.584.070 126.282.186 5.833.699 

2019 135.802.884 128.755.271 4.916.064 
Sumber: BPS 

 

2. METODE 

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

ini menggunakan data time series (runtut waktu). Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari World Bank dan United Nations Development 

Programme (UNDP). Variabel yangditeliti yaitu variabel dependen adalah produk 

domestik bruto, sedangkan variabel independen terdiri dari investasi, angkatan 

kerja dan indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 1992-2019.Penelitian 

ini menggunakan alat analisis regresi model partial adjustment dan sebagai alat 

pengolahan data menggunakan program Eviews 9.Guna mengestimasi model 

dengan datatime series, beberapa alat yang digunakan antara lain:Partial 

Adjustment Model, Deteksi pelanggaran asumsi Gauss-Markov. Uji validitas 

pengaruh (Uji t), Uji eksistensi model (Uji F), Uji koefisien determinasi (R2). 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Adjustment 

Model (PAM), di mana pada model PAM ini terdapat 𝑌(𝑡−1) atau variabel 

dependen tahun sebelumnya sebagai variabel independen. PAM merupakan 

penyempurnaan dari model Koyck yang dikembangkan oleh Nerlove. Model ini 

mengasumsikan bahwa terdapat keseimbangan optimal yang akan dicapai pada 

jangka panjang untuk memproduksi hasil (output) tertentu. Kegunaan model ini 
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adalah untuk memprediksi seberapa lama waktu yang dibutuhkan 𝑌 untuk 

mencapai keseimbangan. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

𝑃𝐷𝐵𝑡 = �̂�0 + �̂�1𝐿𝑜𝑔(𝐼𝑁𝑉)𝑡 + �̂�2𝐿𝑜𝑔(𝐴𝐾)𝑡 + �̂�3𝐼𝑃𝑀𝑡 + (1 − 𝛿)𝑃𝐷𝐵𝑡−1 + �̂�𝑡 

di mana: 

𝑃𝐷𝐵 : Produk Domestk Bruto (juta US$) 

𝐼𝑁𝑉 : Investasi (juta US$) 

𝐴𝐾 : Angkatan kerja (jiwa) 

𝐼𝑃𝑀 : Indeks Pembangunan Manusia (indeks) 

𝛿 : Koefisien penyesuaian 

�̂�0 : Konstanta 

�̂�1, �̂�2 : Koefisien variabel independen 

1 − 𝛿 : Koefisien PDB periode sebelumnya 

𝑃𝐷𝐵𝑡−1: PDB pada periode sebelumnya 

𝑡 : Menunjukkan periode 

�̂� : Residual 

𝐿𝑜𝑔 : Logaritma 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat nilai koefisien regresi PDB tahun sebelumnya (1 - ) 

adalah sebesar 0,526702. Untuk mencari nilai , maka nilai  = 1 - 0,526702 dan 

diperoleh hasil sebesar 0,473298 atau 47,33%. Nilai tersebut memenuhi syarat 

validitas PAM, karena  terletak di antara 0 hingga 1. Angka 47,33% berarti 

penyesuaian PDB dalam 1 periode adalah sebesar 47,33%, sehingga penyesuaian 

PDB menuju tingkat PDByang diinginkan tidak terlalu cepat. Semakin besar, 

penyesuaian dari PDB asli menujuPDB yang diinginkan akan semakin cepat, dan 

sebaliknya. Nilai probabilitas dari 1 – δ adalah sebesar 0,0000 yang berarti 

signifikan pada α = 0,01. Kondisi ini menunjukkan bahwa model terestimasi 

adalah model PAM yang valid, yang dapat mempresentasikan keberadaan 
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hubungan teoritik antara variabel dependen dan variabel independen yang dipilih 

untuk menyusun model ekonometrik dalam penelitian ini. 

Tabel 2. Hasil Estimasi PAM 

𝑃𝐷𝐵𝑡 = −18188209 + 155881,7 𝐿𝑜𝑔(𝐼𝑁𝑉)
𝑡

+ 970493,6 𝐿𝑜𝑔(𝐴𝐾)
𝑡

− 20388,93 𝐼𝑃𝑀 + 0,526702 𝑃𝐷𝐵𝑡−1 

(0,0000)∗(0,0699)∗∗∗                    (0,1472)              (0,0000)∗ 

R2= 0,99; DW-Stat = 1,427575; F-Stat = 576,5714 Sig. F-Stat = 0,0000 

Uji Diagnosis 

(1) Normalitas (uji Jarque Bera) 

χ2(3) = 0,948 Sig. χ2 (3) = 0,622 

(2) Autokorelasi (uji Breusch Godfrey) 

χ2(3) = 4,895 Sig. χ2 (3) = 0,179 

(3) Heteroskedastisitas (uji White) 

χ2(12) = 15,298 Sig. χ2 (12) = 0,225 

(4) Multikolinearitas (VIF) 

LogINV = 12,091; LogAK = 113,936; IPM = 103,52; PDB(-1) = 15,913 
Sumber: World Bank, BPS, diolah. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; ***Signifikan pada 

α = 0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (p value) t-statistik 

Perhitungan parameter model terestimasi jangka panjangnya adalah sebagai 

berikut: 

𝜆 = (1 − 𝛿) 

0,526702 = (1 − 𝛿) 

𝛿 = 1 − 0,526702 = 0,473298 

1) 𝛼0 = β0 

−18188209 = 0,473298 𝛽0 

𝛽0 =
β0


=

−18188209

0,473298
= −384286874,23 

2) 𝛼1 = β1 

155881,7 = 0,473298 𝛽1 

𝛽1 =
β1


=

155881,7

0,473298
= 329352,12 

3) 𝛼2 = β2 

970493,6 = 0,473298 𝛽2 

𝛽2 =
β2


=

970493,6

0,473298
= 2050491,65 
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4) 𝛼3 = β3 

970493,6 = 0,473298 𝛽3 

𝛽3 =
β3


=

−20388,93

0,473298
= −43078,42 

Dari hasil perhitungan parameter model jangka panjang tersebut, diperoleh model 

estimator jangka panjang sebagai berikut: 

𝑃𝐷𝐵𝑡 = −384286874,23 + 329352,12 𝐿𝑜𝑔(𝐼𝑁𝑉)𝑡

+ 2050491,65 𝐿𝑜𝑔(𝐴𝐾)𝑡− 43078,42 𝐼𝑃𝑀𝑡 

3.1.  Uji Asumsi Gauss-Markov 

3.1.1. Deteksi Normalitas Residual 

Normalitasresidualakandiuji denganuji Jarque-Bera (JB). H0 uji JB menyatakan 

bahwa residual terdistribusi normal; sedangkanH1 menyatakan residual tidak 

terdistribusi normal.H0tidak ditolak apabila nilai probabilitasstatistikJB> α; dan 

H0ditolak apabila nilai probabilitasstatistikJB ≤α.Berdasarkan Tabel 4-1, terlihat 

nilai probabilitas statistik JB adalah sebesar 0,622yang berarti lebih besar dari α = 

0,10; maka H0tidak ditolak, sehingga residual terdistribusi normal. 

3.1.2. Deteksi Autokorelasi 

Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey (BG). H0 dari uji BG 

adalah tidak terdapat autokorelasi pada model; sedangkan H1 menyatakan terdapat 

autokorelasi pada model. H0 tidak ditolak apabila nilai probabilitas statistik χ2 uji 

BG > α; dan H0 ditolak apabila nilai probabilitas statistik χ2 uji BG ≤ α. 

Berdasarkan Tabel 4-1, terlihat nilai probabilitas statistik χ2 uji BG sebesar 0,179 

yang berarti lebih besar dari α = 0,10; maka H0tidak ditolak, sehingga tidak 

terdapat autokorelasi pada model. 

3.1.3. Deteksi Heteroskedastisitas 

Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji White. H0 uji 

White menyatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model; 

sedangkan H1 menyatakan terdapat masalah heteroskedastisitas pada model. H0 

tidak ditolak apabila nilai probabilitas χ2 uji White > α; dan H0 ditolak apabila 

nilai probabilitas χ2 uji White ≤ α. Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa nilai 
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probabilitas χ2 uji White adalah sebesar 0,225 yang berarti lebih besar dari α = 

0,10; maka H0 tidak ditolak, sehingga tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

pada model. 

3.1.4. Deteksi Multikolinearitas 

Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan menghitung VIF. Suatu variabel 

independen dikatakan menyebabkan multikolinearitas apabila VIF variabel 

tersebut lebih dari 10. Nilai VIF masing-masing variabel independen dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. VIF Variabel Independen 

 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

Log(INV) 12,09 > 10 Menyebabkan multikolinearitas 

Log(AK) 113,93 > 10 Menyebabkan multikolinearitas 

IPM 103,52 > 10 Menyebabkan multikolinearitas 

Sumber: Tabel 3 

 Deteksi multikolinearitas menghasilkan nilai VIF lebih dari 10 pada semua 

variabel independen, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model ini terdapat 

pelanggaran multikolinearitas.Namun,multikolinearitas pada model ini dapat 

diabaikan, karena tiga dari empatkoefisien variabel independen memiliki 

probabilitas yang kurang dari α, yang berarti lebih banyak koefisien yang terbukti 

signifikan. 

3.1.5. Uji Eksistensi Model 

Model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. Uji eksistensi model adalah uji F. Dalam 

penelitian ini, formulasi hipotesis uji eksistensi modelnya adalah H0: 𝛼1= 𝛼2= 

𝛼3= 𝜆 = 0, yang berarti semua koefisien regresi bernilai nol, sehingga investasi, 

angkatan kerja, dan IPM secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap PDB. 

Sementara itu, H1: 𝛼1≠ 0| 𝛼2≠ 0| 𝛼3≠ 0 | 𝜆≠ 0, yang berarti minimal ada satu 

koefisien regresi yang tidak bernilai nol, sehingga secara bersama-sama, investasi, 

angkatan kerja, dan IPM berpengaruh terhadap PDB. H0 tidak ditolak apabila 

probabilitas F> α, dan H0 akan ditolak jika probabilitas F < α. Berdasarkan Tabel 
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2, terlihat nilai probabilitas F statistik pada estimasi model adalah sebesar 0,0000 

yang berarti lebih kecil dari α = 0,01; maka H0 ditolak, sehingga secara bersama-

sama, investasi, angkatan kerja, dan IPM berpengaruh terhadap PDB. 

3.1.6. Interpretasi Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh setelah dilakukan pengolahan data, 

diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 99,01 persen. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa 99,01 persen variasi PDB di Indonesia dapat 

dijelaskan oleh variasi nilai variabel independen yang memengaruhinya (investasi, 

angkatan kerja, dan IPM). 

3.1.7. Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh yaitu menguji signifikansi pengaruh dari variabel 

independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 uji t 

menyatakan 𝛿𝛽�̂�= 0, yang berarti variabel independen ke-i tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen; sedangkan H1menyatakan 𝛿𝛽�̂�> 0, yang berarti 

variabel independen ke-i berpengaruh positif terhadap variabel dependen. H0 tidak 

ditolak apabila probabilitas t statistik > α; dan H0 ditolak apabila nilai probabilitas 

t statistik ≤ α. Hasil uji validitas pengaruh dapat dilhat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

 

Variabel Koefisien Sig. t Kriteria Kesimpulan 

Log(INV) 𝛿𝛽1̂ 0,0000 < 0,01 𝛿𝛽1̂signifikan pada α = 0,01 

Log(AK) 𝛿𝛽2̂ 0,0699 < 0,10 𝛿𝛽2̂signifikan pada α = 0,10 

IPM 𝛿𝛽3̂ 0,1472 > 0,10 𝛿𝛽3̂tidak signifikan 
Sumber: Tabel 4 

Berdasarkan Tabel 4, diketahui variabel yang berpengaruh nyata terhadap PDB 

harga berlaku adalah investasi (INV) dan angkatan kerja (AK), sedangkan IPM 

tidak berpengaruh. 

3.2.  Interpretasi Koefisien Variabel Independen 

Investasi dan angkatan kerja terbukti berpengaruh terhadap PDB, sedangkan IPM 

tidak berpengaruh. Dengan demikian, koefisien investasi dan angkatan kerja dapat 
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diinterpretasikan. Sementara itu, karena koefisien IPM terbukti tidak signifikan, 

maka 𝛿𝛽3̂ tidak perlu diinterpretasikan. 

Koefisien investasi pada jangka pendek (𝛿𝛽1̂) adalah sebesar 155881,7 dan 

koefisien jangka panjang sebesar 329352,12. Pola hubungan antara investasi dan 

dependen PDB adalah linier-logaritma, sehingga apabila investasi naik sebesar 1 

persen maka PDB akan naik sebesar 1558,817 juta US$ dalam jangka pendek dan 

3293,5212 juta US$ dalam jangka panjang. 

Angkatan kerja memiliki koefisien 𝛿𝛽2̂sebesar 970493,6 dalam jangka pendek 

dan 2050491,65 pada jangka panjang. Pola hubungan antara variabel independen 

angkatan kerja dan variabel dependen PDB adalah linier-logaritma. Maka, apabila 

angkatan kerja naik sebesar 1 persen maka PDB akan naik sebesar 9704,936 juta 

US$ dalam jangka pendek dan 20504,9165 juta US$ dalam jangka panjang. 

3.3. Interpretasi Ekonomi 

Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu 

investasi (INV), angkatan kerja (AK), dan IPM terhadap produk domestik bruto 

(PDB) di Indonesia dapat dilihat dari koefisien regresi dari masing-masing 

variabel. 

3.3.1. Pengaruh Investasi terhadap PDB 

Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa investasi berpengaruh positif terhadap 

PDB. Artinya, apabila investasi naik, maka PDB juga akan naik. Investasi yang 

terdiri dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri 

digunakan untuk perluasan lapangan kerja dan pembelian peralatan produksi. Jika 

investasi bertambah, maka persediaan modal akan meningkat, sehingga kapasitas 

produksi juga akan semakin meningkat. 

Investasi dalam jangka panjang berpengaruh lebih besar daripada jangka pendek. 

Hal itu disebabkan karena dampak investasi dalam jangka pendek tidak bisa 

sepenuhnya dirasakan di waktu yang sama. Dampak investasi akan terasa 

sepenuhnya dalam jangka panjang pada periode berikutnya seiring dengan 

berjalannya aktivitas perekonomian di Indonesia. 
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3.3.2. Pengaruh Angkata Kerja terhadap PDB 

Berdasarkan pembahasan hasil analisis, variabel angkatan kerja berpengaruh 

positif terhadap PDB. Artinya, ketika jumlah angkatan kerja naik, maka PDB juga 

akan meningkat. Apabila suatu negara memiliki angkatan kerja yang memadai, 

kapasitas produksi akan bertambah, sehingga output meningkat. Seperti investasi, 

angkatan kerja dalam jangka panjang berpengaruh lebih besar daripada jangka 

pendek. 

3.3.3. Pengaruh IPM terhadap PDB 

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap PDB. Hal 

ini terjadi karena pembangunan manusia yang tidak diikuti dengan peningkatan 

kualitas pendidikan. United Nations Development Programme UNDP menetapkan 

bahwa batas maksimum angka harapan lama sekolah adalah 18 tahun, dan untuk 

rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun. Tabel 4 menunjukkan bahwa dalam kurun 

waktu 2010-2019, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di 

Indonesia masih tergolong sedang dan belum maksimal. 

Tabel 5. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di 

IndonesiaTahun 2010-2019 

Tahun 
AHLS 

(Tahun) 

RLS 

(Tahun) 

2010 11,29 7,46 

2011 11,44 7,52 

2012 11,68 7,59 

2013 12,10 7,61 

2014 12,39 7,73 

2015 12,55 7,84 

2016 12,72 7,95 

2017 12,85 8,10 

2018 12,91 8,17 

2019 12,95 8,34 
Sumber: BPS 
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Berdasarkan data Global Competitiveness Report1, rata-rata lama sekolah di 

Indonesia menempati peringkat 92 dari 141 negara di dunia dengan 8,0 tahun. 

Sementara itu, angka harapan lama sekolah di Indonesia menempati peringkat 80 

dari 141 negara dengan 13,4 tahun. Hal ini berarti rata-rata lama sekolah dan 

angka harapan lama sekolah di Indonesia masih belum maksimal dan tertinggal 

cukup jauh dari negara-negara lain di dunia karena Indonesia menempati 

peringkat paruh bawah dari 141 negara. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Simpulan 

a. PDB merupakan variabel yang sering dijadikan indikator untuk menilai 

kondisi perekonomian sebuah negara. PDB di Indonesia, meski meningkat, 

belum dikatakan baik karena peningkatan aktivitas produksi yang belum 

maksimal. Agar dapat meningkatkan PDB, diperlukan adanya faktor-faktor 

pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh dari 

investasi, angkatan kerja, dan IPM terhadap PDB. Model yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Partial Adjustment Model (PAM). 

b. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif 

terhadap PDB di Indonesia. Hasil yang sama juga diperoleh pada variabel 

angkatan kerja. Hasil ini sesuai dengan teori produksi, yang menyatakan 

bahwa output dipengaruhi oleh ketersediaan faktor produksi, yaitu modal dan 

tenaga kerja. Sementara itu, IPM ditemukan tidak berpengaruh terhadap PDB. 

c. Tidak berpengaruhnya IPM terhadap PDB Indonesia disebabkan karena 

walaupun IPM di Indonesia cenderung naik setiap tahunnya, hal tersebut 

tidak diiringi dengan tingginya kenaikan angka harapan lama sekolah (HLS) 

dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS dan RLS di Indonesia masih 

tergolong sedang dan belum mencapai standar yang diharapkan. Pendidikan 

                                                             
1Informasi selengkapnya terdapat dalam laporan World Economic Forum, Klaus Schwab (2019), 

yang berjudul “The Global Competitiveness Report 2019”. Laporan tersebut dapat diakses melalui 

tautan http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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merupakan salah satu faktor pendukung efisiensi tenaga kerja. Tenaga kerja 

yang berpendidikan rendah cenderung memiliki efisiensi yang rendah pula, 

sehingga mengakibatkan rendahnya output yang dihasilkan. 

4.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dianjurkan beberapa 

saran yaitu: 

a. Meningkatkan pembangunan fasilitas daerah agar lebih merata dan memadai 

sehingga diharapkan investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya. 

b. Membuka lapangan pekerjaan masyarakat yang lebih memadai bagi 

masyarakat, agar pengangguran berkurang dan PDB meningkat. 

c. Memperbaiki sektor pendidikan dengan meningkatkan kesadaran di 

masyarakat bahwa pendidikan merupakan faktor pendukung pembangunan 

manusia dalam rangka meningkatkan efisiensi tenaga kerja. 

d. Perlu adanya peningkatan bantuan dari pemerintah dan swasta dalam bentuk 

beasiswa, sehingga jenjang pendidikan yang tercapai dapat menyentuh 

standar pendidikan yang maksimal agar dapat menciptakan tingkat 

pembangunan manusia yang tinggi. 
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