PENGARUH PENDIDIKAN DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI DKI JAKARTA

SRI WAHYUNI
8125087893

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2013

i

THE EFFECT OF EDUCATION AND TECHNOLOGICAL
PROGRESS TO ECONOMIC GROWTH IN DKI JAKARTA

SRI WAHYUNI
8125087893

Skripsi is Written as Part Of Bachelor Degree in Education Accomplishment

STUDY PROGRAM OF ECONOMICS EDUCATION
CONCENTRATION IN ECONOMICS COOPERATE
DEPARTEMENT OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2013

ii

ABSTRAK
SRI WAHYUNI. Pengaruh Pendidikan dan Kemajuan Teknologi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di DKI Jakarta. Skripsi. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan
Ekonomi Koperasi Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta. 2013.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel
pendidikan dan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI
Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan pendidikan (penduduk
menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, khususnya jenjang Pendidikan
tinggi), kemajuan teknologi (TFP), dan produk domestic regional bruto khususnya
pada periode tahun 1984 sampai dengan tahun 2010 dengan metode ex post facto.
Jenis data yang digunakan adalah data time series, dengan data sekunder yang
dipublikasi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT). Pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 16.0.
Dari uji F pengaruh pendidikan dan kemajuan teknologi terhadap
pertumbuhan ekonomi, F hitung adalah sebesar 5,620 sedangkan F tabel adalah
sebesar 3,072 maka F hitung > F tabel. Artinya terdapat pengaruh secara simultan
antara pendidikan dan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kesimpulan yang sama terjadi pada uji signifikansi dan nilai sig. Yang didapat
adalah 0,005 dari hasil tersebut bahwa sig. lebih kecil dari a maka Ho ditolak,
artinya terdapat pengaruh antara pendidikan dan kemajuan teknologi terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sehingga variabel pendidikan dan kemajuan teknologi
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Untuk uji t, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa variabel
pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga
variabel kemajuan teknologi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Selain itu, terlihat bahwa nilai R square adalah sebesar 0,445, artinya
seluruh varibel bebas (pendidikan dan kemajuan teknologi) dapat menjelaskan
variabel terikat (pertumbuhan ekonomi) sebesar 44,5%. Sedangkan sisanya
sebesar 55,5% diterangkan oleh variabel lain.
Adapun persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut:
Y = 3,652 – 0,132 X1 + 0,388 X2 + 0,525 Lag Pe. Hasil persamaan regresi ini
memperlihatkan beberapa temuan penting. Variabel pendidikan tidak berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi mempunyai
pengaruh signifikan, dengan koefisien bertanda positif yang artinya kemajuan
teknologi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Pendidikan, Kemajuan Teknologi, dan Pertumbuhan Ekonomi.
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ABSTRACT
SRI WAHYUNI. The effect of Education and Technological Progress to
Economic Growth in DKI Jakarta. Scription. Jakarta: Concentration of
Cooperative Economi, Study Program of economic. State University of
Jakarta.2013.
This research aims to investigate the influence of education and technological
progress variable to economic growth in DKI Jakarta. This research conducted
with respect to education (population by highest level of education attained,
especially high levels of education), technological progress (TFP), and gross
regional of domestic product especially in 1984 to 2010 period by using ex post
facto method. Types of data used are time series data, and the secondary data
which published by the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Agency for the
Assessment and Application of Technology (BPPT). Data processing used in this
writing is SPSS 16.0.
The result of the F test shown that the effect of education and technological
progress to economic growth, F count up to 5.620, while F table up to 3.072, then
F count > F table. It means there are the influences between education,
technological progress, and economic growth. The same conclusion happened on
the significance test and sig 0.005 from these result shown the sig smaller than a,
in consequence, Ho is rejected, its means there is the influence between education
and technological progress to economic growth. The result shown that education
and technological progress variable have significant relation to economic growth.
For t test, from the calculation results can be concluded that the education
variable is not significant effect to economic growth and technological progress
variable influence to economic growth significantly. Furthermore, it shows that
the value of R square is 0.445, it means that all independent variables (education
and technological progress) can explain the dependent variable (economic
growth) up to 44.5%. While, the rest equal up to 55.5% explained by other
variables.
The regression equation is as follows: Y = 3.652 - 0.132 X1 + 0.388 X2 + 0.525
Lag_PE. The results of this regression equation showed several important
findings. The education variables no significant effect to economic growth and
technological progress has a significant influence, with the coefficient is positive,
which means a positive effect of technological progress on economic growth.

Keywords :Education, technological progress , and economic growth
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang
mengetahuinya kecuali Allah sendiri, dan Allah mengetahui apa yang di daratan
dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah
mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi,
dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab
yang nyata (Lauh Mahfudz)"
(QS Al-An’am: 59)
“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta),
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak
akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS Al Luqman : 27)
“… Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya
kepada Tuhanmu hendaknya
kamu berharap”
(QS Al-Insyirah: 6-8)
“… dan jika kamu bersyukur niscaya Allah meridhai bagimu kesyukuranmu itu
…” (QS Az-Zumar: 7)
“Tidak ada yang sia-sia dari setiap tulusnya niat dan kesungguhan perjuangan
yang dilakukan”
“Hidup adalah pembelajaran maka jadikan pembelajaran tersebut menjadi
sebaik-baiknya hidup.”
(Sri Wahyuni)
“Where is a will there is a way”

Skripsi ini Kupersembahkan untuk Ayahnda
dan Ibunda tercinta yang sangat berharga di dalam hidupku, serta
keluarga besar, sahabat, teman, yang sangat kusayangi…
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junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya sehingga penulis
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