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ABSTRAK 

 

SRI MULYANI. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah 
sektor pendidikan terhadap IPM di Indonesia Tahun 2007-2010. Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dan 
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap IPM 
Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data panel yang merupakan gabungan antara data time series (runtun 
waktu) dari tahun 2007 – 2010 dan data cross section (silang) berjumlah 33 
provinsi di Indonesia dengan menggunakan analisis data Eviews 6.0. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex post facto. Data 
ini disajikan setiap tahun yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan 
KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Hasil dari analisis 
data menunjukkan bahwa: pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah 
sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Indonesia. 
Dengan persamaan regresi IPM = 69,62417+0,026494PE+1,249885Peng, hal ini 
memiliki makna bahwa jika terjadi kenaikan pada laju pertumbuhan ekonomi 
sebesar satu persen akan menyebabkan IPM naik sebesar 0,026494, dan jika 
terjadi kenaikan pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar satu 
triliun rupiah akan menyebabkan IPM naik sebesar 1,249885. Nilai R2 sebesar 
0.982 menandakan bahwa 98,2% IPM Indonesia dapat dijelaskan oleh  
pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. 

 
 

Kata kunci: IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor 
Pendidikan 
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ABSTRACT 

Sri Mulyani. The Influence of Economic Growth and Government Expenditure 
Education Sector on Human Development Indeks (HDI) in Indonesia Priod 
2007-2010. Education of Cooperative Economics, Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2014. 

 
The data of technic analysis that is used in this research is panel data analysis 
which is combined from data of times series on period 2007-2010 with data of 
cross section from 33 provinces in Indonesia being used eviews 6.0 analysis data. 
The method of this research is ex post facto. This data is shown every year that is 
gotten from BPS (Badan Pusat Statistik)  and KEMENDIKBUD (Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan). The result of the data analysis shows that economic 
growth and government expenditure education sector which have been given a 
positive effect and significant on the result for Indonesian’s IPM. The Equation of 
regretion get IPM = 69,62417 + 0,02649PE + 1,249885Peng, it seems if the 
economic growth increases to 1 persen, it will make the IPM becomes 0,026494, 
on the other hand, if the government expenditure education sector increase to one 
trilliun rupiah, it adds to Indonesia’s IPM to be 1,249885. The  R2 is o,982 shows 
that 98,2% Indonesian’s IPM can be explained by economic growth and 
government expenditure education sector. 
 

 

Key Words: Human Development Indeks, Economic Growth, Government 

Expenditure Education Sector. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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kamu memohon dan mengharap. (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
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Orang Tua, 

serta orang-orang yang saya sayangi  
dan menyayangi saya. 

Doa restu, perhatian dan kasih sayang 
mereka  

adalah motivasi terbesar bagi peneliti 
 dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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