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ABSTRAK 

 

RAHMA ANGGITA Hubungan Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan 

dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dua arah, 

satu arah atau tidak ada hubungan antara pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap ineks pembangunan manusia di 

ASEAN. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk 

Panel dari tahun 2010-2014. secara per tahun. Teknik analisis yang digunakan 

adalah pendekatan analisis Regresi. Model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pemilihan uji terbaik Common Effects, Fixed Effects, dan Random Effects. 

Hasil temuan menunjukkan adanya hubungan simultan antara pengeluaran 

pemerintah bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks 

pembangunan manusia. Untuk itu, perlu adanya peningkatan realisasi pengeluaran 

sektor pendidikan dan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 

selanjutnya agar membentuk kualitas sumber daya masyarakat yang handal yang 

pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan menunjang pembangunan 

manusia. 

Kata kunci : Pengeluaran Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks 

Pembangunan Manusia, Data panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

RAHMA ANGGITA Impact of Government Expenditure on Education and 

Economic Growth Against Human Development Index in ASEAN 2010-2014. 

Cooperative Economic Education, Economics and Administration, Faculty of 

Economics, State University of Jakarta, in 2016. 

This study aims to determine whether there is a two-way, one-way or no 

relationship between government spending in education and economic growth to 

human development in ASEAN ineks. The research data used in this study is 

shaped Panel from 2010-2014. by year. The analysis technique used is the 

regression analysis approach. The model used in this study is the selection of the 

best test Common Effects, Fixed Effects and Random Effects. The findings 

indicate a simultaneous relationship between government spending in education 

and economic growth in the human development index. Therefore, the need to 

improve the education sector expenditures and an increase in economic growth in 

the next year in order to establish the quality of community resources that are 

reliable, which in turn will increase productivity and support human development. 

Keywords: Education Expenditures, Economic Growth, Human Development 

Index, Data panel 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” 

maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” 

(Q.S Al-Mujadilah ayat 11) 

 

“ Ketika Ingin Yang Terbaik, Selalu Ada Banyak Jalan Untuk 

Memperjuangkannya” 

“teruntuk kedua orang tuaku tercinta dan seluruh keluargaku 

yang telah memberikan segalanya yang terbaik untukku” 
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