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ABSTRAK 

SELLY YOLANDA. Pengaruh Investasi dan Tingkat Inflasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta. 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh investasi dan 

tingkat inflasi baik secara parsial maupun secara simultan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan 

data triwulan selama 9 tahun yaitu dari tahun 2005 – 2013. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Metode penelitian 

menggunakan metode Time Series. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan software 

SPSS 19.0 memiliki persamaan LnY = 1,847 + 0,923 Inv – 0,094 Inf + e. Hasil 

regresi penelitian Investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat Inflasi secara parsial berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian hipotesis t hitung 

diperoleh hasil sebesar 2,368 untuk variabel investasi dan -0,381 untuk variabel 

tingkat inflasi, sehingga menyatakan bahwa Ho ditolak pada tingkat keyakinan 

95%. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R
2
) diperoleh sebesar 0,455. Hal ini 

menunjukkan bahwa variasi sumbangan pengaruh variabel dependen (investasi 

dan tingkat inflasi) adalah tinggi. Hal ini berarti sebanyak 45,5% variasi 

pertumbuhan ekonomi secara menyakinkan dapat dijelaskan oleh perubahan atau 

variasi dari investasi dan tingkat inflasi, sedangkan sisanya sebesar 54,5% 

dipengaruhi faktor lain. Secara simultan, investasi dan tingkat inflasi berpengaruh 

signifikan pada α = 5% terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Tingkat Inflasi. 
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ABSTRACT 

SELLY YOLANDA. Effect Invesment and The Rate of Inflation To Economic 

Growth In Indonesia. Concentration In Economic And Cooperative Study 

Program Of Economic Education, Department of Economic And Administration, 

Faculty Of Economic State University Of Jakarta, 2014. 

 

This research conducted to determine the influence of investment and the rate of 

inflation either partially or simultaneously to economic growth in Indonesia. This 

research was conducted in Indonesia using data quarterly for 9 years ie from 

2005 to 2013. Types of data used are secondary data that is quantitative. The 

research method using time series method. The data analysis technique used in 

this study is multiple regression analysis by using SPSS software has a equation 

LnY = 1,847 + 0,923 Inv – 0,094 Inf + e. This equation indicates Investment 

research regression results in partial positive and significant effect on economic 

growth and Inflation partially significant negative effect on economic growth. 

Testing the hypothesis of t obtained yield was 2,368 to investment and -0,381 to 

inflation, so it states that Ho is rejected at the 95% confidence level. 

Determination coefficient value that obtained is 0,455 was obtained having the 

notion that the contribution of the effect of investment and inflation is 45,5% while 

the rest is explained by other factors. Simultaneously, investment and inflation 

rate significantly at α = 5% to economic growth. 
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