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Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kuantitatif yang mengambil lingkup 
wilayah Propinsi Jawa Timur dengan judul Pengaruh Investasi ( Pembentukan Modal 
Tetap Bruto) dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 
Propinsi Jawa Timur Tahun 1990 - 2004 . 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengaruh investasi terutama 
pembentukan modal tetap bruto dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik regional 
Bruto dan untuk mengetahui apakah ada dampak yang signifikan antara investasi ( PMTB 
Atas Dasar Harga Konstan 1993), tenaga kerja dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 
1993 di Propinsi Jawa Timur. 
Data yang digunakan merupakan data sekunder time series yang bersumber dari Badan 
Pusat statistik mulai tahun 1990 sampai 2004. Data 

 

data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data investasi ( PMTB ADHK), tenaga kerja dan PDRB ADHK. 
Alat analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh investasi ( PMTB ADHK ), tenaga 
kerja dan PDRB ADHK dengan menggunakan persamaannya dari Coubb - Douglas 
adalah Y = A KLL , apabila dijadikan regresi linier berganda LN_Y = LN_A + L LN_K 
+  LN_L. Persamaan tersebut kemudian mengambil fungsi log natural ( ln / LN ), 
sebagai berikut: LN_Y = LN_ 0+ 1 LN_X1 + 2 LN_X2 , LN_ Y = - 38,876 + 0,416 
LN_ X1 + 3,005 LN_ X2 ,dengan variabel bebas yaitu investasi ( PMTB ADHK) 
(LN_X1 ) dan tenaga kerja (LN_ X2 ) sedangkan variabel terikat yaitu PDRB ADHK ( 
LN_Y ). Tolak ukur yang digunakan untuk menentukkan bahwa variabel  variabel 
tersebut berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB ADHK adalah jika t hitung > t tabel, 
maka tolak hipotesa nol dan terima hipotesa altenatif. 
Dalam hasil analisis diperoleh bahwa kurun waktu 1990  2004 diketahui investasi ( 
PMTB ) dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB.. Hasil ini dilihat dari 
R2 sebesar 82,1% artinya investasi (PMTB ADHK) dan tenaga kerja mampu mengetahui 
PDRB ADHK sebesar 82,1 % sedangkan sisanya sebesar 17,9% dijelaskan diluar model. 
Dan dilihat dari 2  tail sig, investasi (PMTB ADHK) dan tenaga kerja menunjukkan 
signifikan, karena kurang dari 5%. 
Melihat tingginya pengaruh investasi ( PMTB ADHK) dan tenaga kerja terhadap PDRB 
ADHK maka hendaknya pemerintah daerah lebih menekankan peningkatan produksi 
disegala sektor , peningkatan tenaga kerja untuk menghindari pengganguran secara besar 

 besaran dan lebih banyak menarik investor dalam dan luar negri untuk menanamkan 
modal terutama di propinsi Jawa Timur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.   


