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 ABSTRAK 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

tingkat kesehatan, tingkat pendidikan , upah dan teknologi terhadap produktivitas 

tenaga kerja di ASEAN pada tahun 2006-2015. Tingkat Pendidikan di ukur 

menggunakan rata-rata lama sekolah. Tingkat kesehatan diukur menggunakan 

angka harapan hidup penduduk usia 15 tahun keatas. Variabel upah di ukur 

menggunakan upah minimum serta variable teknologi di ukur menggunakan 

faktor total produktivitas.  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan 

asosiatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan 

menemukanan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data panel  dari 

tahun  2006-2015 di lima negara ( Indonesia, Thailand, Philiphina, Kamboja dan 

Laos). 

  Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 

induktif. Pada analisis induktif terdapat beberapa uji yaitu: Moderated Regression 

Analysis, Model Regresi Panel, Uji Asumsi Klasik dan Uji t. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa (1) Tingkat pendidikan berpengaruh positif akan tetapi 

tidak signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di ASEAN dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.861(2) Tingkat kesehatan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di indonesia  dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.1857(3) upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja di Indonesia dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 (4) 

teknologi berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja di Indonesia dengan nilai probabilitas sebesar 0.000.  

Kata Kunci : Pendidikan, Kesehatan, Upah, Teknologi dan Produktivitas Tenaga 

Kerja 

 

 



 

ABSTRACT 

 This research aims to find out and analyze the influence of the level of 

health, level of education, wages and technology towards productivity of labor in 

ASEAN in the year 2006-2015. The level of education in the measurement using the 

average of the old school. Health levels measured using the life expectancy of the 

population aged 15 years and above. Variable wages in the measurement using the 

minimum wage as well as measuring technology in the variable using the total 

factor productivity.  Type of this research is descriptive research and associative 

variables describing the research, namely research and menemukanan there is 

whether or not the influence between the free variables with variables bound. The 

type of data in this study is secondary data and data panel from a year 2006-2015 

in five countries (Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia, and Philiphina). 

  Data analysis is an analysis of descriptive and inductive analysis. Inductive 

analysis on several test IE: Moderated Regression Analysis Regression Models, 

panels, Classic Assumption Test and test t. research results showed that (1) the 

educational level of influential positive but not significant toward the productivity 

of labor in ASEAN with a probability value of 0.861 (2) positive and influential 

health Levels not significantly to the productivity of labor in indonesia with the 

highest probability of 0.1857 (3) the wage effect positive and significantly to the 

productivity of labor in Indonesia with a probability value of 0000 (4) significant 

and influential technology significantly to the productivity of labor in Indonesia 

with a probability value of 0000.  
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