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Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kuantitatif yang mengambil lingkup 

wilayah Tulungaung dengan judul “ Elastisitas Produksi Industri Kimia Di Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2001-2003”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana elastisitas produksi Industri Kimia serta 

untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap jumlah 

produksi Industri Kimia pada tahun 2001 s/d 2003. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data panel yaitu data yang menggabungkan data cross section dengan data time series 

yang bersumber dari Deperindag dan BPS. 

Alat penelitian yang digunakan adalah regresi Linier berganda dengan data panel. Dengan 

persamaan regresi Y= βa + β1X1+ β2X2+ e. Dari persamaan tersebut kemudian diambil 

fungsi log natural (ln) sebagai berikut ln Y= ln βa+ β1 lnX1+β2 ln X2 +e, ln Y=7,140 -0.184 

ln X1 +1.684 ln X2 + e, dengan variabel bebas yaitu investasi (ln X1) dan tenaga kerja (ln 

X2) sedangkan variabel terikat yaitu jumlah produksi (ln Y). Tolak ukur yang digunakan 

untuk menentukan apakah variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

adalah jika t hit > t tabel. Yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dari hasil analisa diperoleh bahwa variabel bebas cukup berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat. Hasil ini dilihat dari R2 sebesar 57,4 % yang artinya investasi dan 

tenaga kerja mampu mempengaruhi jumlah produksi sebesar 57,4 %, sedangkan sisanya 42,6 

% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ikut diteliti. Dari hasil analisa juga dapat 

diketahui bahwa tenaga kerja lebih besar pengaruhnya daripada investasi. 

Melihat tingginya pengaruh tenaga kerja terhadap peningkatan jumlah produksi maka 

hendaknya pemerintah serta perusahaan lebih dapat mencari tenaga kerja yang benar-benar 

berkompeten di bidangnya agar tercipta keefektifitasan dan keefisienan karyawan. Selain itu 

diharapkan perusahaan dapat memperluas pasar agar lebih banyak menarik investor dari 

dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modal sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 


