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ANALISIS PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO DAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 

INDONESIA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemiskinan, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja dan teknologi informasi dan komunikasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1990-2019. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan data runtun waktu (time series) tahun 1990-2019. 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan Model Penyesuaian 

Parsial (PAM). Data diolah menggunakan Eviews 9. Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan bahwa kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja tidak 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan teknologi 

informasi dan komunikasi dengan proxy pengguna telepon seluler memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel teknologi informasi dan 

komunikasi memiliki koefisien regresi jangka pendek sebesar 0,672368 dan koefisien 

regresi jangka panjang sebesar 0,8187. 

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), Tenaga Kerja dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Abstract 

This study aims to determine how much influence the poverty, Human Development 

Index (HDI), labour and information and communication technology have on economic 

growth in Indonesia during 1990-2019. This study uses secondary data with time series 

data from 1990-2019. The analytical tool used was multiple regression with Partial 

Adjustment Model (PAM). The data is processed using Eviews 9. Based on the results 

of the analysis, it was found that poverty, Human Development Index (HDI), labor 

have no influence on economic growth in Indonesia. Meanwhile, information and 

communication technology with proxies for cellular phone users has an influence on 

economic growth in Indonesia. Information and communication technology variables 

have a short-term regression coefficient of 0.672368 and a long-term regression 

coefficient 0.8187. 

Keywords: Economic Growth, Poverty, Human Development Index (HDI), Labor and 

Information and Communication Technology (cellular phone users). 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan untuk mencapai peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan 

modal dan teknologi. Pembangunan ekonomi itu sendiri berkaitan dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mensejahterakan 

masyarakat menjadi syarat utama pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu 

gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pembangunan 

ekonomi sebuah negara ditandai oleh adanya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun 
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pada suatu wilayah tersebut dapat dilihat dari besarnya pendapatan nasional. Pertumbuhan 

ekonomi juga dapat mencerminkan suatu keadaan dalam masyarakat suatu wilayah ataupun 

negara.  

Boediono (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan bagian 

penting dari pembangunan suatu negara yang bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu 

indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan kemajuan perekonomian dari 

suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai peningkatan output 

masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan 

dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu 

perekonomian tetapi juga memberikan indikasi tentang suatu mana aktifitas perekonomian 

yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap 

negara. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan, jika produk barang dan jasa yang 

dihasilkan mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Output yang dimiliki suatu 

wilayah yang nantinya akan digunakan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi di 

wilayah tersebut dipengaruhi oleh banyaknya faktor baik dari dalam maupun dari luar 

wilayah itu sendiri (Saputra, 2011). 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 

1990 angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7.24 persen, kemudian di tahun 1991 hingga 

tahun 1997 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari 6.91 persen menjadi 4.70 

persen. Namun di tahun 1998 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan 

yang sangat dratis sebesar -13.13 persen hal ini disebabkan terjadinya krisis moneter yang 

melanda Indonesia. Di tahun berikutnya perekonomian Indonesia perlahan mulai membaik 

hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai normal kembali. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan PDB terbesar dengan pertumbuhan 

ekonomi yang cukup tinggi. Meski demikian pertumbuhan ekonominya masih lebih rendah 

dibandingkan beberapa negara di kawasan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diantaranya adalah masalah kemiskinan, 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta perkembangan teknologi yang dalam hal 

ini digambarkan oleh tingkat penggunaan telepon seluler.  

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadinya ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. 

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun 
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sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah sosial 

yang bersifat global dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Bappenas (2004) 

mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok yang tidak 

mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat.  

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1990-2019 mengalami fluktuasi 

(naik turun). Namun jika dilihat lebih dalam pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin 

pernah mengalami peningkatan menjadi sebesar 49,500,000 jiwa. Faktor yang 

mempengaruhi peningkatan ini karena terjadinya krisis ekonomi di Asia yang berdampak 

hingga ke perekonomian Indonesia. Kegoncangan pada pasar keuangan dan sektor riil 

berdampak pada tingginya tingkat inflasi pada waktu itu. Dengan keadaan tersebut banyak 

penduduk yang tergolong tidak miskin tetapi pengahasilannya berada di garis kemiskinan 

dan banyak orang yang posisinya bergeser menjadi miskin. Kemudian tahun 1999 jumlah 

penduduk miskin mulai menurun walaupun masih tergolong tinggi. Di tahun 2000 hingga 

tahun 2019 jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan dari semula sebesar 

38,740,000 hingga 24,790,000 jiwa, hal ini tidak terlepas dari segala upaya dan kebijakan 

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui program penanggulangan 

kemiskinan yang anggaranya selalu naik tiap tahun. 

Faktor yang kedua adalah IPM merupakan salah satu indikator terciptanya 

pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. IPM di Indonesia dari tahun 

1990-2019 mengalami peningkatan. Namun jika dilihat lebih teliti IPM pernah mengalami 

penurunan sebesar 0.41 angka indeks di tahun 1993. Setelah itu, IPM mulai menunjukkan 

peningkatan di tahun 1994 sebesar 0.55 angka indeks hingga tahun 2019 sebesar 0.72 angka 

indeks. Pencapaian peningkatan IPM tersebut seiring dengan membaiknya perekonomian 

negara. peningkatan IPM di Indonesia akan berdampak pada perbaikan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang ketiga adalah Tenaga Kerja yaitu 

penduduk pada usia kerja antara 15 sampai 64 tahun. Jumlah tenaga kerja di Indonesia dari 

tahun 1990-2019 mengalami kenaikan dari semula sebesar 76,019,662 jiwa pada tahun 

1990 hingga sebesar 135,802,884 jiwa pada tahun 2019. Meningkatnya jumlah tenaga kerja 

ditentukan oleh ketersediaan lapangan kerja yang merupakan salah satu tujuan dari proses 

pembangunan ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja seperti yang ditunjukkan pada 

tabel di atas mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik, karena 

pengangguran yang ditandai dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja merupakan 
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masalah klasik pada negara berkembang. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat diartikan sebagai seluruh 

peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi 

(Wahyuningsih, 2013). TIK terdiri dari dua aspek yakni teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi. Teknologi informasi sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan 

proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan 

teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu 

untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.  

Perkembangan jumlah penggunaan telepon seluler tahun 1990-2019 mengalami 

peningkatan dari semula sebesar 18,096 menjadi 435,193,605 pengguna. Namun pernah 

mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 319,434,605 pengguna. Setelah itu 

penggunaan telepon seluler kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 

341,277,549 pengguna. 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dengan dampak yang nyata pada 

perekonomian membuat peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang faktor yang 

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dengan judul “Analisis Pengaruh Variabel 

Ekonomi Makro dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia”. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan penekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder dengan data runtut waktu (time series). Data dalam penelitian ini 

berbentuk data tahunan selama 30 tahun yaitu dari tahun 1990 hingga tahun 2019. 

Penelitian ini menggunakan data (1) Laju Pertumbuhan atau Gross Domestic Bruto (GDP); 

(2) Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia; (3) Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia; 

(4) Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia dan; (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi 

menggunakan data Pengguna Telepon Seluler di Indonesia. Data diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan World Bank serta sumber lainnya yang terkait dengan penelitian 

ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

dengan menggunakan Model Penyesuaian Parsial (PAM). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometri 

PÊt = -73,36233 – 0,734182 ln (POVt) – 42,84729 IPMt + 5,734084 ln (TKt) 

(0,8529)        (0,1928)           (0,5604) 

+ 0,672368 ln (TSt) + 0,178751PEt-1 

(0,0562)***  (0,0166)** 

R2 = 0,797809; DW = 2,424585; F = 11,83748; Prob.F = 0,000090 

Uji Diagnosis  

1. Multikolinieritas (VIF) 

ln(POVt) = 24,57385; IPMt = 78,50971; ln(TKt) = 61,01458;  

ln(TSt) = 15,67541; PEt-1 = 4,018370 

2. Normalitas Residual (Jarque Berra) 

JB (2) = 1,295316; Prob. JB (2) = 0,523270 

3. Otokorelasi (Breusch Godfrey) 

ꭓ2 (3) = 4,548432; Prob. ꭓ2 (3) = 0,2080 

4. Heteroskedastisitas (White) 

ꭓ2 (14) = 14,14440; Prob. ꭓ2 (14) = 0,4390 

5. Linieritas (Ramsey Reset) 

F (3, 12) = 2,687720; Prob. F (3, 12) = 0,0935 

Sumber : Lampiran 1. 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. 

3.2 Deteksi Asumsi Klasik 

3.2.1. Deteksi Multikolinieritas 

Tabel 2. Hasil Uji VIF 

Variabel  VIF   Kriteria   Kesimpulan 

ln(POVt)  24,57385 > 10   Menyebabkan multikolinieritas   

IPMt  78,50971 > 10  Menyebabkan multikolinieritas  

ln(TKt)  61,01458 > 10   Menyebabkan multikolinieritas 

ln(TSt)  15,67541 > 10   Menyebabkan multikolinieritas  

PEt-1   4,018370 < 10   Tidak menyebabkan multikolinieritas  

3.2.2. Deteksi Normalitas Rasidual 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empiric 

statistik JB adalah sebesar 0,523270 (> 0,10); jadi H0 diterima. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa distribusi residual model terestimasi PAM normal. 
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3.2.3. Deteksi Autokorelasi 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas atau signifikasi empirik statistik ꭓ2 

uji BG sebesar 0,2080 (> 0,10); jadi H0 diterima. Maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi dalam model terestimasi PAM. 

3.2.4. Deteksi Heteroskedastisitas  

Berdasarkan Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik ꭓ2 uji White sebesar 0,4390 (> 0,10); jadi H0 diterima. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model terestimasi PAM. 

3.2.5. Deteksi Uji Spesifikasi Model 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F 

uji Ramsey Reset sebesar 0,0935 (> 0,05); jadi H0 diterima. Maka dapat disimpulkan 

bahwa spesifikasi model terestimasi PAM tepat atau linier. 

3.3 Uji Kebaikan Model  

3.3.1. Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik F model terestimasi memiliki nilai 0,000090 (< 0,10); jadi H0 

ditolak. Artinya, model terestimasi PAM eksis. Kesimpulannya yaitu variabel 

kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, teknologi informasi dan 

komunikasi (jumlah pengguna telepon seluler) secara bersama-sama (simultan) 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1990-2019. 

3.3.2. Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R-Squared atau R2) menunjukkan bahwa 

nilai R2 yaitu sebesar 0,797809, yang artinya 79,7809% variasi pertumbuhan ekonomi 

(PE) dapat dijelaskan oleh variabel kemiskinan (POV), indeks pembangunan manusia 

(IPM), tenaga kerja (TK), dan telepon seluler (TS). Sisanya 20,2191% dipengaruhi 

oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 

PAM. 
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3.3.3. Uji Validasi Pengaruh (Uji t) 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel   sig. t  Kriteria  Kesimpulan Pengaruh 

ln(POVt)  0,8529  > 0,10  Tidak signifikan 

IPMt    0,1928  > 0,10  Tidak signifikan 

ln(TKt)    0,5604  > 0,10  Tidak Signifikan 

ln(TSt)    0,0562  ≤ 0,10  Signifikan pada α =0,10 

3.4 Interpretasi Ekonomi 

3.4.1 Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Artinya apabila tingkat kemiskinan naik atau turun maka tidak akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia kondisi kemiskinan di Indonesia 

menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang berada di garis kemiskinan nasional. 

Sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi masih rentan 

terhadap kemiskinan. Ukuran kemiskinan tersebut didasarkan pada kemampuan 

masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

hanya makanan saja yang diukur tetapi dari sisi pengeluaran yang tidak dapat 

menggambarkan batas kemiskinan sebenarnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ely Kusuma Retno (2013) yang menyatakan bahwa 

kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bukan 

berarti masalah kemiskinan bisa dibiarkan saja, namun harus tetap dicarikan solusinya. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara 

memperbaiki kualitas pendidikan. Negara yang memiliki sumber daya manusia dengan 

kualitas pendidikan yang tinggi akan mampu mengangkat perekonomian nasional. 

Perekonomian rakyat akan mengurangi angka kemiskinan di suatu negara. Menurut 

beberapa penelitian, selain pendidikan peningkatan investasi dan pembangunan 

infrastruktur terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

3.4.2 Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya peningkatan skor indeks pembangunan 

manusia belum berhasil dalam meningkatkan pendapatan nasional. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2016) yang 

menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap 
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pertumbuhan ekonomi. hal ini disebabkan nilai indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Aceh Timur perkembangannya dari tahun ke tahun terlalu kecil. 

Pembangunan manusia juga merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-

pilihan bagi penduduk. Semakin cepat kualitas pembangunan manusia terjadi dengan 

cara pemerataan pendidikan dan kesehatan maka pertumbuhan ekonomi akan 

semakin tinggi melalui peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. 

3.4.3 Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tenaga kerja tidak memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya walaupun terjadi 

peningkatan jumlah atau penurunan jumlah tenaga kerja tetapi tidak akan 

memberikan dampak terhadap meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini disebabkan masih rendahnya kualitas dan ketrampilan tenaga kerja di 

Indonesia sehingga walaupun jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan tapi tidak 

diikuti dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia sehingga output yang 

dihasilkan juga tidak akan mengalami perubahan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukan Todaro (2004) yang menyatakan bahwa peningkatan 

angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap peningkatan output tetapi tergantung pada 

kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan dalam menyerap dan secara 

produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. 

3.4.4 Teknologi Informasi dan komunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel teknologi dengan proxy 

kepemilikan telepon seluler memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1990-2019. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi dan 

meningkatnya pengguna telepon seluler akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Pada era digital seperti saat ini, manusia memiliki gaya hidup baru yang 

tidak bisa dilepaskan dari perangkat elektronik dan internet. Teknologi mampu 

membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. Disisi lain teknologi 

digital juga memiliki peluang ekonomi dan keuangan digital, antara lain mendorong 

pembangunan ekonomi global, menumbuhkan inovasi, entrepreneurship & 

pertumbuhan ekonomi, memperluas akses yang lebih besar terutama pada bisnis 

UMKM. Peran teknologi digital sangat berdampak positif terhadap perekonomian 

Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 

(2013) yang menyatakan bahwa teknologi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di provinsi Aceh pada tingkat kepercayaan 95 persen. Namun, jika tidak ada 
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teknologi maka pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh menjadi minus. Dengan 

adanya teknologi juga sangat membantu peningkatan kondisi di Indonesia selama 

pendemi covid 19 ini. Bahkan adanya teknologi setiap usaha kecil menengah dan 

perusahaan besar mampu menjalankan bisnis. Hal tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya pergerakan ekonomi dari pertukaran barang secara fisik menjadi 

pertukaran melalui media teknologi. Adanya teknologi mampu mendorong 

pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian dari pengaruh kemiskinan (POV), Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), tenaga kerja (TK), teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1990-2019. Dengan menggunakan 

metode Partial Adjustment Model (PAM) yang telah dilakukan pada bab IV 

kesimpulan yang dapat diambil dari hasil tersebut adalah sebagai berikut: 1/ Model 

estimasi yang digunakan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa hasil dari 

pengujian asumsi klasik, uji normalitas terdistribusi residual model terestimasi PAM 

normal, tidak terdapat autokorelasi dalam model terestimasi PAM, tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam model terestimasi PAM, dan uji spesifikasi model yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah terestimasi PAM tepat atau linier. 2/ Berdasarkan 

hasil analisis uji kebaikan model (uji F) memiliki nilai 0,000090 < 0,10. Hal ini 

menjelaskan bahwa variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja 

dan teknologi informasi dan komunikasi (telepon seluler) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau model terestimasi 

PAM eksis. 3/ Koefisien determinasi (R-Squared atau R2) memperoleh nilai sebesar 

0,797809, artinya 79,7809% variasi pertumbuhan ekonomi (PE) dapat dijelaskan oleh 

variabel kemiskinan (POV), indeks pembangunan manusia (IPM), tenaga kerja (TK), 

dan telepon seluler (TS). Sisanya 20,2191% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau 

faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model PAM. 4/ Berdasarkan hasil uji 

validasi pengaruh (uji t) dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan (POV) tidak 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel indeks 

pembangunan manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan variabel tenaga kerja (TK) tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel telepon seluler (TS) memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari 
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penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah: 1/ Teknologi informasi 

dan komunikasi banyak memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama 

jika digunakan untuk kegiatan bisnis dan membuka peluang usaha baru sehingga bisa 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu teknologi informasi dan 

komunikasi juga dapat membantu para pedagang dan UMKM dalam mempromosikan 

produknya dan memperoleh skill baru untuk mengembangkan usahanya. 2/ Bagi 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan berbagai variabel lainnya, 

baik variabel makro maupun variabel mikro yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi dan dapat menggunakan metode yang berbeda agar mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih baik. Penelitian ini mengambil data dari tahun 1990-2019, 

sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan tahun penelitian yang lebih up to 

date. 
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