
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI ASEAN

PANCA SETIAWAN WIDA PUTRA
8105128067

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016



THE INFLUENCE OF EDUCATION LEVEL AND
ECONOMIC GROWTH ON LABOR ABSORPTION IN
ASEAN IN 2008-2013

PANCA SETIAWAN WIDA PUTRA
8105128067

Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Education
on Faculty of Economic State University of Jakarta

STUDY PROGRAM OF ECONOMIC EDUCATION
CONCENTRATION OF ECONOMIC EDUCATION COOPERATIVE
FACULTY OF ECONOMIC
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2016



iii

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan
pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di ASEAN tahun 2006-
2013, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode Ex
Post Facto dengan model analisis jalur (path analysys) dengan pendekatan
kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan
tahunan yang dipublikasikan oleh kantor sekretariat ASEAN dan World Bank.
Populasi dalam penelitian ini adalah 7 negara di kawasan asia tenggara yang
berjumlah 56 data sampel.

Hasil penelitian mendapatkan temuan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak
memiliki pengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak sesuai
teori yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan mampu mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Sementara itu variabel tingkat pendidikan secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Demikian
juga variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan tingkat pendidikan
dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada variabel tingkat pendidikan terhadap
pertumbuhan ekonomi mendapat hasil yang tidak sesuai teori karena beberapa hal
yang mungkin terjadi di negara kawasan asia tenggara seperti, kualitas pendidikan
yang kurang baik dan lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga
Kerja.
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ABSTRACT

This study aims to determine the effect of level education and economic growth to
labor absorption in ASEAN in 2006-2013, either partially or simultaneously. This
study uses a model Ex Post Facto with path analysis with a quantitative approach.
Collecting data using techniques of documentation in the form of an annual report
published by The ASEAN Secretariat Office and The World Bank. The population
in this study is from seven countries in the region of Southeast Asia which totaled
56 data samples.

The results of the study state that the variable level of education has no effect on
the variable of economic growth; it does not fit the theory that education level can
influence economic growth. Meanwhile, the variable level of education is partially
has positive and significant effect on the labor absorption. Likewise, economic
growth variables partially have positive and significant effect on the labor
absorption. Simultaneously, the level of education and economic growth has
positive and significant effect on it. The variable level of education to economic
growth got results that do not fit the theory because of some things that might
happen in countries in Southeast Asia region, such as poor quality of education and
employment that is not in accordance with their capabilities.

Keywords: Level of Education, Economic Growth, Labor Absorption.







vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah

Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia
Yang mengajar manusia dengan pena,

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5)
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)

MOTTO

Do The best and pray. God will take care of the rest. (Lakukan yang terbaik,kemudian berdoalah. Tuhan yang akan mengurus sisanya)
Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kenatanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dantidak dapat dihancurkan. (Hitopadesa)

PERSEMBAHANPerjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan kitamanusia yang berkualitas. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua dan kaka serta adikku yang selalu mendukung serta memberi nasihatnyademi kebaikan pada diri penulis.
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