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Abstract
The results using analytical methods Adjusmantment Partial Model. (PAM), indicates
that the variable INV. Mempunai regression coefficient 0.742, the domestic interest rate
(IR) of 0.175, the labor force (AK) of 3.001. Then on the test results obtained t t hiung
Invesasi (INV), the labor force (AK), ingkat interest (IR), smaller than t table, this means
that these three variables but no significant effect posiif erhadap economic growth. Then
for the calculation of the F test in able to compute f values 7.85, 2.84 being the value of
F table so since F calculated is greater than the F table then Dapa mean that investment
(INV), ingkat rates (IR) and workforce (AK) together - both have a significant impact on
economic pertubuhan
Keywords: Investment, Interest Rate, Labor Force, and Economic Growth
A. PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh suatu bangsa, dalam
upaya untuk meningkatkan taraf hidup maupun kesejahteraan rakyat. Pembangunan sering
didefinisikan sebagai suatu proses pertumbuhan manusia itu sendiri (human ascent) yang berarti:
Pertumbuhan semua manusia yang menyangkut inti nilai-nilai manusiawi baik kebutuhan
ekonominya maupun kebutuhan biologisnya, kejiwaan, sosial ideologi spiritual maupun aspirasiaspirasi transedental.
Menurut Sudrajat Djiwandono (dalam analisis,1987: 5) membaiknya berbagai indikator
ekonomi ataupun pembangunan lainnya, tidak terlepas dari perkembangan dalam kemampuan dan
pola pembentukan tabungan domestik, yang tercermin lewat APBN. Hal ini tampaknya tidak
terlepas dari perkembangan harga migas di pasaran dunia, dimana kenaikan harga ini bersama-sama
dengan bantuan luar negeri merupakan sumber dana investasi pemerintah.
Salah satu persoalan pertumbuhan ekonomi yakni, terdapatnya kecenderungan rendahnya
investasi atau penanaman modal pemerintah, karena menurunnya harga migas di pasaran dunia. Di
samping itu, pemerintah dituntut untuk membayar cicilan hutang luar negeri, sehingga dalam hal ini
pemerintah
cenderung memprioritaskan pembayaran hutang dibanding mengadakan investasi.
Dalam situasi demikian, timbul berbagai pemikiran perlunya menunjang dan mendorong
iklim berusaha yang sehat sehingga kegiatan investasi dapat ditingkatkan dengan potensi
pembangunan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Juga sebagai kendala dari peningkatan
investasi adalah tingkat bunga yang berlaku, karena tingkat bunga merupakan variabel yang
memegang cukup penting dalam menjaga stabilitas moneter dalam perekonomian. Pemerintah terus
mengupayakan agar tingkat suku bunga tetap wajar melalui perangkat kebijakan moneter. Otoritas
___________________
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moneter melalui OPT (Operasi Pasar Terbuka) telah mendorong peningkatan diskonto SBI. Hal ini
dimaksudkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan kebijakan
perekonomian, serta menekan laju inflasi pada tingkat wajar. Peningkatan suku bunga SBI pada
gilirannya telah meningkatkan suku bunga deposito maupun suku bunga kredit atau pinjaman
dalam negeri untuk kegiatan investasi yang pada akhirnya akan mengganggu proses pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terganggu karena penurunan kegiatan ekonomi juga
berdampak pada penyerapan angkatan kerja yang ada pada pasaran tenaga kerja tidak dapat diserap
dalam kegiatan ekonomi dan pengangguran akan bertambah besar.
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan pokok masalah yang timbul dapat
dirumuskan sebagai berikut:
“Bagaimana pengaruh variabel Investasi, Tingkat bunga dan Angkatan Kerja terhadap
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang”

B. LANDASAN TEORI
Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan
kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan menjelaskan mengenai bagaimana faktor-faktor
tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan
ekonomi merupakan suatu cerita mengenai bagaimana proses pertumbuhan ekonomi terjadi (Boediono,
1982 : 10).
Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa
dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut
perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya produksi dan pendapatan.
Teori pertumbuhan ekonomi yang sering dikemukakan adalah dengan pendekatan sebagai
berikut:
a. Teori Neo Keynes
Teori ini dirintis oleh Roy F. Harrod, seorang pakar ekonomi Inggris dan Evsey D. Domar.
Pendekatan yang digunakan oleh pakar tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan ciriciri pada kerangka analisis Keynes, baik dalam konseptual maupun dalam perincian modalnya.
Perhatian Keynes berkisar pada tingkat pendapatan yang stabil berdasarkan kesempatan kerja
secara penuh, termasuk penggunaan kapasitas produksi yang terpasang. Oleh Harrod dipersoalkan
bagaimana kondisi dapat dicapai kestabilan pada pendapatan dan kesempatan kerja secara penuh
dapat dipertahankan seterusnya dalam dinamika perkembangan ekonomi.
Sedangkan gagasan dari Domar berpangkal tolak pada berlakunya asas Investment
Multiplier. Laju pertumbuhan pada permintaan efektif langsung dihadapkan pada pertumbuhan
pada kapasitas produksi. Dalam modelnya diungkapkan bahwa pertumbuhan pada permintaan
adalah sama dengan pertambahan investasi (I) dikalikan multiplier (I/S). Sedangkan pada
pertumbuhan kapasitas produksi adalah sama dengan investasi (I) dibagi dengan Capital Output
Ratio (COR = k). Alhasil pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan pertumbuhan yang
ada pada kapasitas produksi : ∆ I/I = s/k. Laju pertumbuhan yang ada pada pendekatan Dommar
dianggap sebagai laju pertumbuhan yang kritis. (Sumitro Djojohadikusumo, 1994: 37-41)
b. Pendekatan Neo Klasik
Pola pemikiran Neo Klasik didasarkan atas perumpamaan fungsi produksi yang constant
return to scale, persaingan bebas si pasar persaingan sempurna, mobilitas faktor-faktor produksi,
fleksibilitas terhadap perubahan harga sarana produksi. Lagi pula tabungan dianggap identik
dengan investasi. Segala sesuatu dijadikan sebagai pertimbangan dasar bagi kesimpulan pokok Neo
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Klasik seakan-akan pertumbuhan ekonomi mengandung ciri yang inheren stabil dalam pola
keadaan ekuilibrium. Robert Solow merupakan tokoh yang mengembangkan model pertumbuhan
ekonomi yang sekarang sering disebut model pertumbuhan Neo Klasik. Kerangka umum yang
dikemukakan oleh Solow yaitu:
1. Proses pertumbuhan mengandung di dalam dirinya secara Intern unsur ketidakstabilan
yang sewaktu-waktu dapat mengganggu keadaan ekonomi.
2. Lebih luwes digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah distribusi pendapatan.
Fungsi yang mendasari model Solow dinyatakan dalam formulasi:
Y = f (K, L, N, t)
Dimana :
K = Kapital
L = Tenaga Kerja
N = Sumber Daya Manusia
T = Periode Waktu
Laju pertumbuhan produksi dan pendapatan dalam kerangka Neo Klasik dapat dinyatakan sebagai
laju pertumbuhan segenap sarana produksi yang terlihat dalam proses produksi:
g = ∆ Y/Y = v K/Y ∆ K/K + w L/Y ∆ L/L + ∆ Y/Y
∆ Y/Y, ∆ K/K , ∆ L/L dan ∆ Y’/Y
v K/L
w L/Y

= Mewakili laju pertumbuhan secara proporsional pada
pendapatan modal, tenaga kerja dan kemajuan teknologi.
= Elastisitas produksi terhadap perubahan modal
= Elastisitas produksi terhadap perubahan tenaga kerja

Dalam model Neo Klasik, angkatan kerja bertambah dengan laju yang konstan dan ditentukan oleh
kekuatan-kekuatan yang bersifat eksogen. Dengan kata lain penduduk dan angkatan kerja yang
bertambah dengan laju konstan tidak peka dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor kekuatan ekonomis.
Sedangkan dengan adanya akumulasi stok modal (investasi baru) dalam konsep Neo Klasik tergantung
dari keputusan investasi tersendiri.
C. METODE PENELITIAN
Model adalah penyederhanaan suatu permasalahan yang terjadi pada dunia nyata yang
sangat kompleks. Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu dicari suatu
model sebagai metode analisis yang dianggap tepat. Metode analisis yang digunakan disini adalah
“PARTIAL ADJUSTMENT MODEL (PAM)” (Damodar Gujarati, 1988: 242-243).
Persamaan Model digunakan untuk mengistimasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat ditulis
sebagai berikut:
GNP*1 = (INV, IR, AK)
Atau:
GNP*1 = a0 + a1 INV + a2 IR + a3 AK + Ut ….. (1)
Dimana:
GNP
= Estimasi Pertumbuhan Ekonomi diproksi dari GNP
Dasar harga konstan
INV
= Investasi
IR
= Tingkat Bunga dalam negeri
AK
= Angkatan Kerja
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Dalam model PAM diasumsikan bahwa perekonomian selalu menyesuaikan pertumbuhan
ekonomi pada suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga:
GNPt – GNPt-1 = k (GNPt* - GNP t-1) ……… (2)
Dimana, k, 0 < k < 1, merupakan penyesuaian.
(GNPt – GNPt-1) merupakan perubahan sebenarnya dan
(GNPt* - GNP t-1) merupakan perubahan yang diinginkan.
Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan selalu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang lalu,
tetapi akan menyesuaikan secara partial. Sehingga perubahan pertumbuhan ekonomi pada periode t
merupakan bagian perubahan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada periode tersebut. Jika k
= 1, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya sama dengan pertumbuhan ekonomi yang
diinginkan, ini mempunyai arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya menyesuaikan pada
pertumbuhan ekonomi yang diinginkan seketika (pada periode yang sama).
Namun jika k = 0, berarti ada perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
periode sekarang sama dengan periode sebelumnya. Dengan demikian k terletak diantara kedua
titik ekstrem tersebut. Kemudian persamaan (2) diatas dapat ditulis :
GNPt = k GNP* + (1 – k) GNP t-1 ……………. (3)
Apabila persamaan (1) didistribusikan ke dalam persamaan (3) maka akan diperoleh :
GNPt = k (a0 + a1 INV + a2 IR + a3 AK + Ut) + (1-k) GNP t-1
k Ut ……………….. (4)
Atau:
GNPt = k a0 + ka1 INVt + k a2 IRt + k a3 AKt + Ut) + (1-k) GNP t-1
k Ut ……………….. (5)
Atau dalam bentuk umumnya :
GNPt = β0 + β1 INVt + β2 IRt + β3 AKt + β4GNP t-1 + Ut …………… (6)
Dimana :
GNPt
= Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDB pada Periode t dalam jangka
pendek.
GNP t-1
= Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dalam PDB pada periode t-1
INVt
= Investasi Pemerintah dan Swasta pada periode t
IRt
= Tingkat bunga domestik pada periode t
AKt
= Angkatan kerja pada periode t
= Variabel Gangguan
Ut
Dari model yang digunakan tersebut (Partial Adjustmen Model) tersebut dilakukan dua macam
pengujian, yaitu:
1. Uji Hipotesis yang meliputi :
a. Uji Teori Ekonomi
Pengujian ini ditentukan oleh prinsip-prinsip dalam teori ekonomi yang mencakup
pengujian terhadap tanda maupun nilai dari parameter yang diestimasi.
b. Uji Statistik, meliputi
1. Uji t
Pengujian ini untuk menguji pengaruh variabel terikat secara terpisah (individu)
Hipotesis :
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Ho = β1 = 0, Berarti tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
Ho = β1 ≠ 0, Berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap Variabel terikat
Dengan tingkat keyakinan α = 0,05 dan df = N – k pada pengujian 2 sisi (two tailed
test) maka :
Ho diterima jika –t tabel < t hitung < t tabel
Ho ditolak jika t hitung > t tabel atau t hitung < –t tabel, berarti Ha diterima
2. Analisis Koefisian Determinasi (R²)
Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel bebas dapat menerangkan
dengan baik variabel terikatnya, hal itu dapat dilihat dari nilai R² nya.
Ketentuannya jika R² mendekati 0 maka variabel bebas yang dipilih tidak dapat
menerangkan variabel terikatnya, dan jika mendekati nilai 1 maka, variabel bebas yang
dipilih dapat menerangkan variabel terikat.
Persamaan R² :
RSS
ESS/TSS = 1 –
TSS
Dimana : ESS = Explain Sum Square
RSS = Residual Sum Square
TSS = Total Sum Square
3. Uji F
Digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara
bersama-sama.
Hipotesis :
Ho = b1 = b2 = b3 = 0, berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas secara serentak
dengan variabel terikat
Ho = b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti ada hubungan antara variabel bebas secara serentak dengan
variabel terikat
Dengan tingkat keyakinan α = 0,05 dan df ( N – k, k – 1) maka :
Ho diterima jika F hitung < t tabel
Ho ditolak jika F hitung > t tabel. Berarti Ha diterima, artinya variabel bebas berpengaruh
nyata secara bersama sama terhadap variabel terikat.
2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas dapat
dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. Hubungan seperti ini bisa
sempurna atau tidak sempurna.
Ada beberapa kaidah selayang pandang (rule of thumb) yang bisa digunakan untuk
mendeteksi masalah kolinieritas dalam suatu model empiris, yaitu menggunakan korelasi
parsial (examination of partial correlations) seperti yang disarankan oleh Farrar dan Glauber
(1967), Penerapan metode ini dilakukan dengan estimasi atau regresi menggunakan model
awal LGDP = f(LINV, LIR, LAK, LGDPt-1) hasil nilai R² dibandingkan dengan R² hasil
estimasi variabel bebas. Rule of thumb sebagai pedoman bila R² dari LGDP = (LINV,
LIR, LAK, BGDPt-1) lebih tinggi dari R² LIR, LAK dan R² LAK dan LIR maka dalam
model terjadi multikolinieritas.
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b. Uji Autokorelasi
Pengujian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson, yaitu nilai DW dibandingkan
dengan nilai DW pada tabel, pada derajat kebebasan (N – k- 1) dengan tingkat signifikansi
tertentu. Angka dalam DW menunjukkan nilai distribusi bawah (dl) dan atas (du).
Penentuan daerah diterima atau ditolak:
o Bila DW hitung < dl, autokorelasi positip
o Bila dl ≤ DW hit ≤ du atau 4 – du ≤ DW hit ≤ 4 – dl, tidak dapat disimpulkan
o Bila 4 – dl < DW hit, terjadi autokorelasi negatif
o Bila du < DW hit < 4 – du, tidak terjadi autokorelasi positip maupun negatip
c. Uji Heteroskesdastis
Tidak terpenuhinya asumsi terdapat varians yang sama dari setiap kesalahan pengganggu
(∈) akan menimbulkan apa yang disebut gejala heteroskedastis. Akibatnya penaksir OLS
tetap tidak bias tetapi tidak efisien. Pengujian akan dilakukan dengan metode Park dan uji
White, yaitu:
o Membuat regresi OLS terhadap model tanpa memperlihatkan adanya gejala
heteroskedastisitas, kemudian residualnya disimpan.
o Membuat regresi berikutnya dengan residual yang diabsolutkan sebagai variabel bebas.
Jika ternyata tidak terdapat variabel bebas yang signifikan berarti dalam model tidak
terdapat masalah heteroskedastis.
3. Jenis Data
Data yang digunakan adalah data sekunder, dalam analisis pengaruh, investasi, tingkat bunga
dalam negeri dan angkatan kerja terhadap produk domestik bruto digunakan data runtun waktu
(time series).
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan perhitungan komputer dengan program Eviews diperoleh estimasi fungsi
pertumbuhan jangka pendek yang diproksi dari GNP adalah sebagai berikut:
======================================================
LS // Dependent Variable is LGNP
Date : 10/23/2009Time : 02:43
Included observations : 39 after adjusting endpoints
------------------------------------------------------------------------------------------Variable Coefficient
Std. Error
t-Statistic Prob.
------------------------------------------------------------------------------------------LINV
0.742964
0.573801
1.294812
0.2041
LAK
3.001771
3.478012
0.863071
0.3941
LIR
0.175104
0.570247
0.307066 0.7607
BGNP
0.442851
0.156363
2.832203 0.0077
C
-11.35349
11.57564
-0.980809 0.3336
-----------------------------------------------------------------------------------------R-squared
0.480289
Mean dependent var 5.257630
Adjusted R-squared
0.419147
S.D. dependent var 4.861696
S.E. of regression
3.705280
Akaike info criterion 2.738727
Sum squared resid
466.7895
Schwarz criterion
2.952004
Log likelihood
-103.7438
F-statistic
7.855247
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Durbin-Watson stat
1.607006
Prob(F-statistic)
0.000135
-----------------------------------------------------------------------------------------Sumber Print out
Dari hasil estimasi tersebut, maka dapat diperoleh persamaan regresi Pertumbuhan ekonomi jangka
pendek sebagai berikut:
LGDP = -11.3534 + 0.74296 LINV + 3.00177 LAK + 0.17510 LIR + 0.44285 BGNP
( 1.2948)
(0.8630)
(0.3070)
(2.8322)
se :
(0.5738)
(3.4780)
(0.5702)
(2.8322)

Untuk Persamaan Regresi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang dengan membagi fungsi
pertumbuhan ekonomi jangka pendek seluruhnya dengan 1- 0,442851 = 0.5571, dan mengeluarkan
unsur dari BGNP atau LGNP t-1, maka didapat fungsi pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebagai
berikut:
LGNP* = -20.3796 + 1.3336 LINV + 5.3882 LAK + 0.3143 LIR
Dimana LGNP* = Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada tahun t dalam keseimbangan jangka
panjang.
1. UJI TEORI EKONOMI :
1. Variabel INV (Investasi), koefisien regresi sebesar 0,742964, bertanda positip terhadap GNP
hal ini menunjukkan dalam jangka pendek apabila investasi meningkat 1%, maka pertumbuhan
ekonomi (GNP) meningkat 0,7429%. Sedang dalam jangka panjang meningkat sebesar
1.3336%
2. Variabel IR (tingkat bunga dalam negeri), menunjukkan angka koefisien yang positip yaitu
sebesar 0.1751, ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek apabila tingkat bunga naik
sebesar 1% akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,1751%. Sedang
jangka panjang meningkat 0.3153%. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesa yang dikemukakan.
3. Variabel AK (Angkatan kerja) menunjukkan angka koefisien yang positip yaitu sebesar 3.00177
yang berarti peningkatan angkatan kerja sebesar 1% pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar
3.00177%. Dalam periode jangka pendek. Sedang pada periode jangka panjang meningkat
sebesar 5.3883%
2. UJI STATISTIK
a. Uji t :
Seperti yang telah dikemukakan di muka (dalam metodologi) bahwa uji t yang merupakan
pengujian variabel bebas secara terpisah (individu) terhadap variabel terikat. Untuk pengujian
koefisien regresi dengan 2 sisi didapatkan hasil sebagai berikut:
i. Variabel Investasi terhadap GNP, pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5%
diperoleh t tabel 2.021 (0.05/2, 35) dimana t hitung menunjukkan 1.2948. Dimana -t tabel <
t hitung berarti Ho yang menyatakan investasi jangka pendek berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi (GNP) diterima.
ii. Variabel Tingkat bunga dalam negeri berdasar uji t 2 sisi pada Tingkat signifikansi 5%
diterima karena –t table < t hitung (-2.021 < 0.3070). Hal ini menunjukkan bahwa Ho yang
menyatakan ada pengaruh yang signifikan diterima.
iii. Variabel angkatan kerja menunjukkan pengaruh yang signifikan karena nilai –t tabel < t
hitung (-2.021 < 0.8630) hal ini menyatakan bahwa hipotesa yang menyatakan bahwa
angkatan kerja mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima.
b. Uji F
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Dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0.05) dengan df = (N-k; k-1), nilai F tabel adalah 2.84,
sedangkan F hitung adalah 7.8552, karena F hitung > dari F tabel maka dapat disimpulkan
ketiga variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.
c. Uji Koefisien Determinasi (R²)
Ukuran kesesuaian (goodness of Fit) dicerminkan oleh nilai koefisien determinasi (R²) yang
tinggi dan mempunyai range 0 sampai 1. Hasil estimasi persamaan regresi dengan nilai RSquare sebesar 0.4802. Ini mempunyai arti bahwa 48% variasi dari GNP dipengaruhi oleh
variabel Investasi, Tingkat bunga dalam negeri, dan Angkatan Kerja, sedang 52% variasi GNP
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
3. UJI EKONOMETRIK
a. Uji Multikolinieritas
Untuk menguji ada tidaknya multikolinier menggunakan model rule of thumb sebagai
pedoman dengan membandingkan nilai R² model awal LGDP = f(LINV,LIR,LAK,BGNP)
dengan R² hasil estimasi variabel bebas. Rule of thumb sebagai pedoman bila R² dari LGDP =
(LINV,LIR, LAK, BGNP) lebih tinggi dari R² LIR, LAK dan R² LAK dan LIR serta BGNP
maka dalam model terjadi multikolinieritas.
Hasil estimasi diperoleh sebagai berikut:
Nilai R² LGDP, LINV, LIR, LAK = 0.480289 lebih besar dibandingkan dengan nilai R²
LINV,LIR, LAK, BGNP = 0.2025 hal ini tidak terjadi Multikolinieritas, tetapi akan terjadi
multiko, karena nilai R² dibanding Nilai R² LAK, LINV, LIR, BGNP = - 12.345, dan LIR,
LAK, LIV, BGNP = 0.4160. Dapat disimpulkan dalam model empiris LGNP = f(LINV,LIR,
LAK, BGNP) ditemukan adanya multikolinieritas.
b. Uji Heteroskedastisitas
Tidak terpenuhinya asumsi terdapat varians yang sama dari setiap kesalahan
pengganggu (∈) akan menimbulkan apa yang disebut gejala heteroskedastis. Akibatnya
penaksir OLS tetap tidak bias tetapi tidak efisien. Gejala dideteksi dalam model empiris yang
diistimasi dengan metode Park, yang hasilnya sebagai berikut:
Dengan metode Park:
======================================================
LS // Dependent Variable is LU2
Date : 10/23/2009 Time : 02:43
Included observations : 39
------------------------------------------------------------------------------------------Variable
Coefficient
Std. Error t-Statistic Prob.
------------------------------------------------------------------------------------------LINV
-0.231821
0.289660 -0.800320 0.4291
LAK
0.470440
0.287866
1.634235
0.1114
LIR
0.069897
1.755731 0.039811 0.9685
BGNP
0.299623
0.078933 3.795909 0.0006
C
-3.218380
5.843488 -0.550764 0.5854
-----------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan tampilan di atas bahwa koefisien LIR dan LAK LINV tidak signifikan pada tingkat
5% hanya BGNP yang signifikan pada taraf 5%. Dengan demikian, berdasarkan UJI PARK
dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan LGNP = f(LINV,LIR, LAK, BGNP)
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tidak lolos dari masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain model tersebut terkena
heteroskedastisitas.
c. Uji Autokorelasi
Pengujian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson, yaitu nilai DW dibandingkan
dengan nilai DW pada tabel, pada derajat kebebasan (N-k-1) dengan tingkat signifikansi
tertentu. Angka dalam DW menunjukkan nilai distribusi bawah (dl) dan atas (du).
Penentuan daerah diterima atau ditolak:
o Bila DW hitung < dl, autokorelasi positip
o Bila dl ≤ DW hit ≤ du atau 4 – du ≤ DW hit ≤ 4 – dl, tidak dapat disimpulkan
o Bila 4 – dl < DW hit, terjadi autokorelasi negatif
o Bila du < DW hit < 4 – du, tidak terjadi autokorelasi positip maupun negatip
Pengajuan dengan menggunakan tingkat signifikan 5% diperoleh nilai dl = 1.285 dan du =
1.721, sedang nilai DW adalah 1.6070, dapat disimpulkan karena nilai Durbin Watson (DW) <
dari nilai dl, Ho yang menyatakan tidak ada autokorelasi ditolak (terjadi autokorelasi positip).
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Dari hasil perhitungan-perhitungan serta analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan Model
Partial Adjustment Model (PAM), dapat diambil kesimpulan :
1. Hubungan antara variabel dependen (Investasi, Tingkat Bunga dalam negeri, Angkatan Kerja,
dan GNP t-1) terhadap Pertumbuhan ekonomi , baik dalam jangka pendek maupun dalam
jangka panjang signifikan dengan hipotesis yang diajukan, dengan melihat nilai koefisien
masing-masing variabel. Koefisien variabel LINV adalah 0.7429, yang mempunyai arti
peningkatan investasi 1% menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat 0,75% dalam jangka
pendek sedang dalam jangka panjang meningkat 1.33%, untuk koefisien Tingkat Bunga =
0.1751, yang berarti peningkatan tingkat bunga dalam negeri sebesar 1% akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi 0.17% dalam jangka pendek sedang dalam jangka panjang meningkat
sebesar 0.31% hal ini tidak sesuai dengan teori ekonomi. Sedang angkatan kerja yang
meningkat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti bahwa variabel tersebut
mempunyai hubungan yang kurang signifikan dengan koefisien sebesar 3.0017. Peningkatan
1% angkatan kerja menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat 3.002% dalam jangka
pendek sedang jangka panjang meningkat 5.388%, ini menunjukkan hubungannya sangat kuat
diantara variabel independen lainnya ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dalam
kegiatan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang menunjukkkan penyerapan
tenaga kerja yang tinggi, mengingat pertumbuhan laju angkatan kerja yang ada di Indonesia
sangat tinggi (sekitar 2,1%).
2. Dari uji statistik (uji t, uji F, dan uji R²) menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat rendah,
koefisien determinasi (R²) sebesar 0.4802 menunjukkan variasi pertumbuhan ekonomi (GDP)
hanya 48% dipengaruhi oleh variabel bebas (INV, IR, dan AK), sedangkan 52% lebih
dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Tetapi baik secara individu maupun serentak ketiga
variabel independen jelas mempunyai pengaruh yang signifikan (dari hasil uji t dan uji F).
3. Pada uji ekonometrika penggunaan variabel-variabel dependen dan independen, dengan data
time series, terdapat gejala multikolinieritas dan heteroskedastis. Hal ini dikarenakan dalam
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estimasi persamaan regresi tidak dilakukan dengan uji model yang digunakan. Tetapi gejala
Autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) ternyata tidak terjadi masalah Autokorelasi
antara variabel gangguan.
2. SARAN
1. Dari hasil estimasi yang telah diperoleh bahwa variabel tingkat bunga dalam negeri yang
ditetapkan oleh otoritas moneter mempengaruhi kegiatan ekonomi. Tingkat bunga yang tinggi
menyebabkan pertumbuhan kegiatan investasi yang tinggi, hal ini tidak sesuai dengan teori
ekonomi. Bila ini benar-benar terjadi dalam jangka pendek maupun panjang akan
menyebabkan pengembalian kewajiban para debitur kepada Lembaga perbankan akan
mengalami kesulitan dan akan terjadi kredit yang macet. Yang pada akhirnya akan
menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu bahwa lembaga-lembaga kreditor dalam
menyalurkan kredit harus selektif untuk kegiatan yang benar-benar produktif dan bermanfaat
bagi kepentingan seluruh masyarakat, dan bagi para debitur harus benar-benar jeli dalam
mensiasati penggunaan dan yang sangat mahal, sehingga tidak menimbulkan kredit macet.
2. Angkatan kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa
labour intensif sangat signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang berlaku bahwa
capital intensif masih berperan dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu perlu peningkatan kwalitas
SDM dengan media pendidikan yang tepat sasaran.
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