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ABSTRAK

PUPUT EVIRA ISKARNO. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Infrastruktur
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Tahun 2008 – 2012). Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat
pendidikan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.
Objek dalam penelitian ini adalah jumlah pekerja menurut tingkat pendidikan
tertinggi yang ditamatkan pada jenjang SMTA sebagai objek data dari variabel
tingkat pendidikan, panjang jalan per luas wilayah provinsi sebagai objek data
dari variabel infrastruktur, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai
objek data dari variabel pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari Badan Pusat
Statistik. Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup data dari 32 provinsi di
Indonesia pada tahun 2008 – 2012, dengan menggabungkan data dari Provinsi
Kepulauan Riau ke dalam data Provinsi Riau.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode expost
facto dengan pendekatan analisis regresi berganda.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang
signifikan antara tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat
pengaruh positif yang signifikan antara infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan
ekonomi, dan secara bersamaan, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara
tingkat pendidikan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, PDRB, infrastruktur
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ABSTRACT

PUPUT EVIRA ISKARNO. The Effect of Education Level and Infrastructure To
Economic Growth In Indonesia (2008 – 2012 period). Faculty of Economy State
University of Jakarta. 2014.
The purpose of this study is to investigate and analyze the effect of education level
and infrastructure to economic growth.
Objects in this study is the number of workers by educational level attained at the
highest levels of the SMTA as a data object from a variable level of education,
length of roads per area of the province as data objects of variable infrastructure,
and Gross Domestic Product (GDP) as the data objects of variable growth
obtained from the Central Bureau of Statistics. The scope of this study includes
data from 32 provinces in Indonesia in 2008-2012, by combining data from the
Riau Islands province of Riau Province in the data.
The method used in this study is ex post facto method with multiple regression
analysis approach.
This study led to the conclusion that there is a significant positive effect between
the level of education to economic growth. There is a significant positive effect
between road infrastructure to economic growth, and at the same time, there is a
significant positive effect between levels of education and infrastructure to
economic growth.
Keyword: Economic growth, Level of education, GDP, Infrastructure
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