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ABSTRACT 

Infrastructure development of infrastructure in Indonesia has been going 

on for quite a long time and investment incurred is very big. But still quite a lot of 

problems experienced by our country in particular regarding the weak planning, 

insufficient quantity, poor quality, and so forth.  

The problems discussed in this study is whether the factors of production 

are represented by the infrastructure (roads, electricity, telephone, and water) have 

a significant influence and contribution to the output variables are represented by 

per capita income for the government to set policy direction in the development of 

infrastructure in Indonesia.  

The data used are panel data with the period from 2004 to 2009 for 26 

provinces in Indonesia. To find the results of the BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator), the test for a panel like the Chow Test and Hausman Test so that got 

fixed effect panel data model for the complete data with characteristics as above. 

Then do the test assumptions such as multicollinearity Classical, Heteroskidastity, 

and autocorrelation.  

The end result is of the four independent variables above have two 

variables that have a significant effect on economic growth of the road, electricity 

and two more variables which have no significant effect of telephone and water.  

Key words: Infrastructure, Panel Data, Growth, Indonesia  
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ABSTRAK 

 

 Pembangunan prasarana infrastruktur di Indonesia telah berlangsung 

cukup lama dan investasi yang dikeluarkan sudah sangat besar. Namun masih 

cukup banyak masalah yang dialami negara kita khususnya mengenai perencanaan 

yang lemah, kuantitas yang belum mencukupi, kualitas yang rendah, dan lain 

sebagainya. 

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah faktor-faktor 

produksi yang diwakili oleh infrastruktur (jalan, listrik, telepon, dan air) 

mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output yang 

diwakili oleh variabel pendapatan perkapita agar dapat ditentukan arah kebijakan 

pemerintah dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. 

Data yang digunakan adalah data panel dengan kurun waktu dari 2004 

hingga 2009 untuk 26 Propinsi di Indonesia. Untuk mencari hasil yang BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator) maka dilakukan uji untuk panel seperti Chow 

Test dan Hausman Test sehingga didapatkan model panel data fixed effect untuk 

menyelesaikan data dengan karakteristik seperti diatas. Kemudian dilakukan Uji 

Asumsi Klasik seperti Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. 

Hasil akhirnya adalah dari keempat variabel bebas diatas mempunyai dua 

variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi yaitu jalan, dan listrik. dan dua variabel lagi yang tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan yaitu telepon, dan air. 

 

Kata kunci: Infrastruktur, Panel Data, Pertumbuhan, Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Program reformasi infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan 

menyepakati paket pinjaman ADB sebesar US $ 428 juta pada tahun 2006 

merupakan salah satu program yang bertujuan memajukan pembangunan 

infrastruktur di Indonesia. Program ini dilakukan salah satunya karena keseriusan 

dan keyakinan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

melalui pembangunan infrastruktur. 

 Berdasarkan sejarah perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia, 

infrastruktur ditempatkan sebagai sector vital dalam proses mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai proses itu dibutuhkan kerja 

keras agar pembangunan infrastruktur selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tabel 

1.1 dibawah ini menjelaskan tentang perkembangan PDRB, jalan, listrik, telepon, 

air di Indonesia periode 2004-2009. 

Tabel 1.1 

 Perkembangan PDRB (Juta/kapita), Jalan (Km/kapita), Listrik 

(Watt/kapita), Telepon (SST/kapita) dan Air (𝑀3/kapita) di Indonesia 

 Periode 2004 – 2009 

Tahun PDRB 

(Juta/Kapita) 

Jalan 

(Km/Kapita) 

Listrik 

(Watt/Kapita) 

Telepon 

(SST/Kapita) 

Air 

(𝑀3

/𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) 

2004 6,97 0,000783 150,4 0,0780 0,0075 

2005 7,36 0,000105 156,0 0,0796 0,0099 

2006 7,77 0,000774 162,3 0,0806 0,0159 

2007 8,26 0,000820 170,5 0,0812 0,0092 

2008 8,34 0,000128 176,7 0,0791 0,0101 

2009 9,27 0,000732 180,4 0,0843 0,0109 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). 
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 Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa PDRB di Indonesia selalu 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2004 PDRB mencapai 6,97 

juta/kapita, dan pada tahun 2009 PDRB mencapai 9,27 juta/kapita. Ini 

dikarenakan terjadinya lonjakan pendapatan nasional yang cukup tajam di setiap 

tahunnya. Karena terjadinya peningkatan pendapatan setiap tahunnya dapat 

membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka, 

membantu merumuskan kebijakan pemerintah dan membandingkan keadaan 

perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah/antar propinsi.  

 PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan bruto yang berada 

dalam suatu propinsi. PDRB berpengaruh pada perekonomian dengan cara 

meredistribusi pendapatan bruto dan kekayaan serta menambah tingkat output. 

PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan di 

daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah akan menurun jika 

PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Bukan hanya itu, kegiatan perekonomian 

juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami 

kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah serta semakin 

merajanya tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut akan 

berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas dalam suatu daerah. 

 Penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi 

telah banyak dilakukan, namun penelitian ini tetap penting dilakukan karena 

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) perlu diperhatikan mengingat dampaknya yang 

sangat luas bagi perekonomian dalam suatu negara terutama PDRB yang selalu 

menurun tiap tahunnya dan berakibat pada kesejahteraan masyarakat, yaitu 
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pembangunan suatu daerah akan barang dan jasa yang diakibatkan menurunnya 

pendapatan riil. PDRB harus segera di tingkatkan agar pembangunan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 

 PDRB tidak dapat lepas dari peranan pembangunan di daerah salah satunya 

infrastruktur. Hal ini dikarenakan insfrastruktur termasuk salah satu 

investasi/pendapatan daerah. Pada tabel 1.1, ditunjukkan bahwa infrastruktur jalan 

selalu mengalamu fluktuasi di setiap tahunnya. pada tahun 2005 jalan mengalami 

penurunan menjadi 0,000105 km/kapita dibanding tahun sebelumnya (Tahun 

2004). Kemudian jalan mengalami kenaikan menjadi 0,000774  km/kapita di 

tahun 2006  dan sebesar 0,000820 km/kapita di tahun 2007. Ini dikarenakan 

terjadinya perbaikan jalan yang rusak parah dan tersedianya dana untuk perbaikan 

dan pelebaran jalan. Tetapi tahun 2008 jalan mengalami penurunan menjadi 

0,000128 km/kapita, dan jalan naik kembali pada tahun 2009 yaitu sebesar 

0,000732 km/kapita 

 Tabel 1.1, menunjukkan bahwa produksi listrik di Indonesia setiap tahunnya 

selalu mengalami peningkatan. listrik pada tahun 2004 sebesar 150,4 Watt/kapita 

dan 180,4 Watt/kapita pada tahun 2009. Ini disebabkan karena adanya 

peningkatan tegangan listrik dan produksi setiap tahunnya. Karena jumlah 

penduduk indonesia banyak dan jumlah produksi listrik juga banyak maka setiap 

penduduk di Indonesia mendapat jumlah produksi listrik yang cukup baik. 

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang sering digunakan untuk 

berbicara secara langsung tanpa harus ketemu, yang terpisah oleh jaunya daratan 

dan lautan. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sambungan telepon otomat di 
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Indonesia  mengalami peningkatan tahun 2004-2006 ini di karenakan sudah 

memakai teknologi digital bukan lagi analog. Tambahan pula, kini seluruh 

ibukota propinsi dan kabupaten telah berhasil dihubungkan dengan telepon 

otomat. Tetapi sambungan telepon mengalami penurunan di tahun 2007 sebanyak 

0,0812 SST/kapita. jumlah penduduk indonesia semakin bertambah. Ini yang 

menyebabkan setiap penduduk indonesia hanya mendapatkan sedikit sambungan 

telepon. Kemudian sambungan telepon mengalami peningkatan pada tahun 2009 

sebanyak 0,0843 SST/kapita 

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa air di Indonesia mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya. Pada tahun 2004-2006 air mengalami kenaikan.pada tahun 2007 

mengalami penurunan sebesar 0,0092 𝑀3/𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 Ini disebabkan karena jumlah 

kapasitas air bersih terbatas, air bersih di suatu propinsi di kawasan Timur 

Indonesia sudah mulai langka untuk didapatkan. Namun di tahun 2008  air  

mengalami  peningkatan, yaitu sebanyak 0,0101 𝑀3/kapita, dan di tahun 2009 

sebanyak 0,0109 𝑀3/kapita.  

Para ahli ekonomi percaya bahwa segala perdebatannya merupakan cara 

terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) setinggi-

tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara 

tersebut angka pendapatan perkapita akan meningkat sehingga secara otomatis 

terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat. Oleh karenanya sasaran utama 

dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan kepada usaha-usaha pencapaian 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
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Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam 

mendukung peningkatan kesejateraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi 

negaranya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat 

hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan 

arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif 

menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sebaliknya pertumbuhan 

ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan, 

Simon Kuznets menyatakan bahwa “a country’s economic growth as a long-

term rise in capacity to supply increasingly diverse economic godds to its 

population, this growing capacity based on advancing technology and the 

institutional and ideological adjustments that it demands” (Todaro, 2000: 155). 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi 

pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana), sumber daya alam, sumber daya 

manusia baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, 

akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan 

mengembangkan diri serta budaya kerja. (Todaro, 2000: 37). 

Selama ini, pemerintah telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan dana 

untuk pembangunan di seluruh wilauah Indonesia. Hasil pembangunan dapat 

dilihat di seluruh wilayah Indonesia meskipun terdapat ketimpangan yang 

menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pembangunan antara satu daerah 

dengan daerah lainnya. Terlihat ketimpangan yang cukup besar antar daerah, baik 

antara Indonesia bagian  barat dengan Indonesia bagian timur, Pulau Jawa dengan 
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wilayah lainnya dan juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Ini 

terbukti dari ketimpangan nilai investasi dari produk di masing-masing wilayah. 

Lebih dari 50 persen investasi berada di Jawa yang hanya mencakup 7 persen total 

wilayah Indonesia. Sedangkan output atau Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Pulau Jawa menghasilkan lebih dari 60 persen total output Indonesia. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa jauh lebih kuat 

dari pada wilayah lainnya. 

Ketertinggalan suatu daerah dalam  membangun dipengaruhi oleh banyak hal. 

Salah satunya adalah rendahnya daya tarik suatu daerah yang menyebabkan 

tingkat aktivitas ekonomi yang rendah. Suatu daerah yang tidak memiliki sumber 

daya (baik manusia maupun alam) serta kurangnya insentif yang ditawarkan 

(prasarana infrastruktur, perangkat keras dan lunak, keamanan dan sebagainya) 

dapat menyebabkan suatu daerah tertinggal dalam pembangunan (Azis, 1994: 65). 

Untuk mengejar ketinggalan dari daerah lainnya, terdapat beberapa alternatif 

pengembangan suatu daerah. Alternatif tersebut dapat berupa investasi yang 

langsung diarahkan pada sektor produktif atau investasi pada bidang social-

overhead seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan 

prasarana infrastruktur lainnya. Pilihan ditentukan oleh kondisi ciri daerah serta 

masalah institusionalnya (Azis, 1994: 66). 

Pada banyak negara berkembang, investasi pada prasarana infrastruktur 

menjadi suatu pilihan yang disukai dan mempunyai porsi yang sangat besar dari 

total pengeluaran pemerintah. Ini menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam 

pengadaan prasarana infrastruktur, khusunya sektor transportasi, komunikasi 
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maupun energi. Sedangkan pengeluaran publik lainnya pada sektor kesehatan dan 

pendidikan meskipun cenderung diabaikan namun mempunyai tingkat 

produktivitas yang tinggi karena mempunyai dampak baik langsung maupun tidak 

langsung berupa peningkatan kapasitas produktif dari sumber daya manusia. 

Pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

merupakan indikator yang komprehensif dari produktivitas pengeluaran publik. 

Ada dua komponen yang diukur, yaitu kontribusi output sektor publik terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dari pengeluaran ini terhadap outputnya. 

Adam Smith pada tahun 1776 menyatakan bahwa “Good roads, canals, and 

navigable rivers, by diminishing the expense of carriage, put the remote parts of 

the country more nearly upon a level with those in the neighboring town. They are 

upon that account the greatest of all improvements.” 

Negara-negara berkembang melakukan investasi sebesar US$ 200 milyar per 

tahun untuk infrastruktur baru, nilai ini + 4 persen dari output nasional dan 1/5 

dari total investasi (The World Bank, 1994). Dampak investasi ini dalam 

meningkatkan jasa infrastruktur diharapkan sangat besar, namun performan 

infrastruktur sering mengecewakan. Salah satu penyebabnya adalah adanya 

kesalahan dalam pengalokasian dana. Misalnya dengan terus melakukan 

pembangunan infrastruktur baru tanpa melakukan perawatan terhadap 

infrastruktur yang sudah ada. Dengan tingkat perawatan yang kurang mencukupi, 

tingkat efektifitas tenaga listrik di negara berkembang hanya 60 persen dari 

kapasitas terpasangnya (optimal 80 persen) (The World Bank, 1994) perawatan 
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yang buruk ini tentunya akan mengurangi jasa pelayanan serta meningkatkan 

biaya bagi penggunanya. 

Dampak dari kekurangan infrastruktur serta kualitasnya yang rendah 

menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sehingga 

pada akhirnya banyak perusahaan akan keluar dari bisnis atau membatalkan 

ekspansinya. Karena itulah infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi 

dan merupakan prakondisi yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi 

modal sektor swasta.  

Infrastruktur juga dapat dikonsumsi baik secara langsung maupun tidak 

langsung misalnya dengan adanya pengurangan waktu dan usaha yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan air bersih, berangkat bekerja, menjual barang ke pasar dan 

sebagainya. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan 

mengurangi biaya produksi. Pembangunan infrastruktur baik berupa transportasi ( 

jalan, rel KA, pelabuhan laut, pelabuhan udara), jaringan listrik dan komunikasi 

(telepon) serta instalasi dan jaringan air minum sangatlah penting dalam rangka 

meningkatkan prekonomian masyarakat di suatu wilayah. Prasarana infrastruktur 

dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Sehingga 

peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan prasarana yang mencukupi 

mempunyai keuntungan yang lebih besar dalam usaha menarik investasi untuk 

masuk ke daerahnya serta akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan 

daerah yang memiliki prasarana yang minim.  
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Pentingnya infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi  menjadi perdebatan di 

kalangan ekonom bahkan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hal 

yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Salah 

satu faktanya adalah sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997, indonesia 

mengalokasikan sekitar 6 persen dari PBB untuk infrastruktur dan saat ini angka 

tersebut turun menjadi 2 persen saja dan sangat berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi Indonesia (APB, 2006). 

Namun terlepas dari itu, kaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi 

masih dalam perdebatan (wang 2002) paling tidak sampai saat ini ada 2 pendapat 

mengeai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang didasarkan 

pada hasil penelitian masing-masing. Pendapat pertama menyatakan bahwa 

pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif (Ratner 

(1983), Aschauer (1989), Lynde (1992), Lau dan Sin (1997), dan Sanchez-Robles 

(1998). Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pengaruh infrastruktur terhadap 

pertumbuhan ekonomi tidak signifikan bahkan negatif (TOM (1991) dan Holtz-

Eakin (1994)). 

 Perdebatan di kalangan ekonom dan para pembuat kebijakan Publik 

mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi masih 

berlangsung sampai saat ini. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai pengaruh infrastruktur  terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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B. RUMUSAN MASALAH DAN PERTANYAAN PENELITIAN 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, terlihat bahwa 

pembangunan prasarana infarstruktur di Indonesia telah berlangsung cukup lama 

dan investasi yang dikeluarkan sudah sangat besar. Namun masih cukup banyak 

masalah yang dialami negara kita khususnya mengenai perencanaan yang lemah, 

kuantitas yang belum mencukupi, kualitas yang rendah dan sebagainya. 

Jalan mempunyai pengaruh yang besar, positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena jalan merupakan akses untuk berpindah dari satu 

tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Kondisi jalan juga mempengaruhi 

kecepatan perpindahan. Maka tanpa adanya jalan faktor produksi tidak akan 

berjalan. Listrik mempunyai pengaruh yang besar, positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya listrik maka investor akan 

berinvestasi, karena listrik merupakan salah satu fasilitas yang mengefisienkan 

proses produksi. Telepon mempunyai pengaruh yang besar, positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi karena telepon merupakan infrastruktur yang 

penting bagi investasi yang masuk ke daerah dan dengan adanya telepon setiap 

orang dapat berhubungan dengan orang lain walaupun terpisah oleh jauhnya 

daratan. Air juga mempunyai pengaruh yang besar, positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena dengan terpenuhinya kebutuhan akan air akan 

memberikan fasilitas dalam  menstransformasi nontradable goods menjadi 

tradable goods dan atau dari sektor pertanian menjadi jasa dan manufaktur. 

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana 

infrastruktur seperti jalan, listrik, telepon dan air mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita 

(PDRB). Kemudian dengan mengetahui kontribusi setiap jenis prasarana 

infarastruktur terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita (PDRB) maka dapat 

diketahui jenis prasarana infrastruktur yang memberikan pengaruh yang besar  

terhadap pertumbuhan di Indonesia. Sehingga dapat ditentukan arah kebijakan 

pemerintah dalam pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi di 

Indonesia. 

Rumusan masalah tersebut dimasukkan ke dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi? 

2. Bagaimana pengaruh infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi? 

3. Bagaimana pengaruh infrastruktur telepon terhadap pertumbuhan 

ekonomi? 

4. Bagaimana pengaruh infrastruktur air  terhadap pertumbuhan ekonomi? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh  jalan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh listrik terhadap  pertumbuhan ekonomi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh telepon terhadap pertumbuhan ekonomi 

4. Untuk mengetahui  pengaruh  air terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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D. MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat penelitian ini ditujukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan 

yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan. 

2. Meningkatkan pengembangan dan pengetahuan, khususnya mengenai 

infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi 

3. Meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan karya ilmiah, sehingga 

dapat bermanfaat dalam mengembangkan diri. 

4. Dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempergunakan 

konsep dan gagasan baru yang dihasilkan penelitian mengenai perkembangan 

infrastruktur. 
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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA PIKIR KONSEPTUAL 

 

Bab ini akan menjelaskan kerangka teori yang melandasi penelitian ini. Cakupan 

penjelasan landasan teori ini meliputi teori infrastruktur dalam ekonomi sektor 

publik dan kaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada 

bab ini, penulis juga memaparkan beberapa temuan mengenai pengaruh 

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya. 

Pada bagian akhir bab ini, penulis menjelaskan pembentukan model yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. 

A.  KAJIAN TEORITIS INFRASTRUKTUR 

Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi infrastruktur. 

Namun secara bahasa, dalam kamus besar bahasa indonesia infrastruktur dapat 

diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui 

sabagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon dsb. 

Lebih jauh lagi, dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari public 

capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. 

Infrastruktur  dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran 

pembuangan (Mankiw, 2003: 38). Familoni (2004: 16) menyebut infrastruktur 

sebagai basic essential service dalam proses pembangunan. 

Definisi lainnya mengenai infrastruktur, yaitu bahwa infrastruktur 

mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula kerangka kerja 

organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi 
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masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-

undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik ; sistem distribusi dan perawatan 

air ; pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya ; sistem 

keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan ; sistem 

komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik (Tatom, 1993: 124). 

Selanjutnya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu 

infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukkannya. Familoni (2004: 20) 

menjelaskan bahwa infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan 

sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong 

kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi 

diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, 

sanitasi dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula 

pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek 

transportasi seperti jalar kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara. 

Sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan 

dan kesehatan. 

Pembedaan infrastruktur juga seringkali didasarkan pada investasi yang 

dilakukan terhadap infrastruktur tersebut. Disagregasi investasi tersebut dibedakan 

dalam dua kategori. Pertama, jaringan transportasi dan komunikasi luas (jalan 

kerata api, jalan, pelabuhan, dan sistem telepon). Kedua, infrastruktur yang 

merupakan aset dengan cakupan lokal/regional (transportasi kota, distribusi 

tenaga listrik, dan sistema air bersih). Pembedaan ini berkaitan dengan intensitas 
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intervensi yang berbeda pada tiap level pemerintahan. Pembedaan kategori ini 

berkaitan dengan karakteristik antar region (Herranz-Loncan, 2008: 66). 

 Pembahasan mengenai infrastruktur cenderung mengarah pada 

pembahasan barang Publik. Hal ini dijelaskan oleh Stiglizt (2000: 104) yang 

mengatakan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan tol merupakan salah satu 

barang publik yang disediakan oleh pemerintah meskipun infrastruktur ini 

bukanlah barang publik murni (impure public goods). Barang publik mempunyai 

dua ciri utama dari sisi penggunaannya (konsumsi barang publik) yaitu non 

rivalry dan non-excludable rivalry. Merupakan sifat rivalitas (persaingan) dalam 

mengkonsumsi/menggunakan suatu barang maknanya adalah jika suatu barang 

digunakan oleh seseorang , barang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. 

Jika seseorang mengkonsumsi/menggunakan suatu barang dan tidak terjadi 

persaingan dan orang lain dalam mengkonsumsi barang tersebut. Dengan kata 

lain, jika kondisi sebaliknya, yaitu ketika seseorang tidak mampu untuk menahan 

orang lain untuk bersama-sama mengkonsumsi barang tersebut, barang itu dapat 

dikatakan sebagai barang publik. 

Dengan memahami sifat infrastruktur sebagai barang publik, maka 

berdasarkan teori infrastruktur memiliki karakter eksternalitas. Hal ini sesuai 

dengan sifatnya, yaitu dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi 

setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran secara 

langsung atas penggunaan infrastruktur. Bagi sektor privat beberapa infrastruktur 

merupakan input yang tidak berbayar (unpaid input) dan inilah yang disebut 

eksternalitas pada infrastruktur (Charlot dan Schmitt, 1999: 17). 
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 Perdefinisi eksternalitas adalah suatu kondisi dimana jika tindakan satu 

pihak mempengaruhi nilai guna pihak lain yang bukan pelaku, tanpa termasuk 

harga Secara teori bentuk eksternalitas ada dua, yaitu eksternalitas positif dan 

eksternalitas negatif. Eksternalitas positif cenderung bersifat Undersupply dan 

eksternalitas negatif cenderung bersifat overproduction (Stiglitz, 2000: 78). 

undersupply merupakan kondisi permintaan suatu barang yang digambarkan 

dengan kurva permintaan dengan tidak merefleksikan nilai sosial barang tersebut. 

Kurva nilai sosial (social-value) berada di atas kurva permintaan karena nilai 

sosial barang tersebut lebih besar dari pada nilai privatnya. Secara sosial, jumlah 

optimum yang harus disediakan adalah ketika kurva nilai sosial berpotongan 

dengan kurva penawarannya. Hal ini mengakibatkan kuantitas optimum secara 

sosial lebih besar dari pada kuantitas optimum yang ditentukan oleh nilai 

privatnya. Sedangkan overproduction adalah kondisi sebaliknya, yaitu ketika 

biaya sosial tidak dimasukkan ke dalam perhitungan biaya produksi suatu barang 

sehingga biaya produksi yang ada (secara privat) lebih kecil. Implikasinya, barang 

yang diproduksi lebih banyak, dimana seharusnya barang yang di produksi secara 

optimal lebih sedikit karena biaya sosial harusnya telah dimasukkan (Mankiw, 

2004: 21). 

 Canning dan Pedroni (2004: 11) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki 

sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dsb 

memiliki sifat eksternalitas positif. memberikan dukungan bahwa fasilitas yang 

diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat 

meningkatkan produktivitas  semua input dalam proses produksi. Eksternalitas 
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positif pada infrastruktur yaitu berupa efek limpahan (Spillover Effect) dalam 

bentuk peningkatan produksi perusahaan–perusahaan dan sektor pertanian tanpa 

harus meningkatkan input modal dan tenaga kerja/juga meningkatkan level 

teknologi. Dengan dibangunnya infrastruktur, tingkat produktivitas perusahaan 

dan sector pertanian akan meningkat. Salah satunya (yang paling nampak) adalah 

pembangunan jalan (Wyle,  1996: 72). 

B.  PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR 

 Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan per 

kapita (O‟sullivan,2006). Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan Gross 

Domestic Product (GDP) atau keseluruhan values added yang diciptakan di satu 

negara. Untuk melihat kesejahteraan orang per orang , pertumbuhan ekonomi 

diukur dengan GDP per kapita. 

 Di balik itu, ada beberapa hal yang menjadi sumber terjadinya 

pertumbuhan ekonomi. Sumber pertumbuhan ekonomi yang paling utama adalah 

ketersediaan faktor kapital dan tenaga kerja. Peningkatan kapital dan tenaga kerja 

akan meningkatkan output secara agregat di dalam perekonomian. Kapital 

meliputi investasi sektor publik dan privat dalam perekonomian, misalnya saja, 

sektor privat melakukan pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin produksi, 

dsb. Sedangkan sektor Publik dengan membangun infrastruktur seperti jalan, 

jembatan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan listrik yang disebut juga sebagai 

public capital, (Mankiw, 2003: 18). O‟sullvian (2006: 27) menjelaskan bahwa 

sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya antara lain didapat dari proses 

capital deepening, human capital, dan kemajuan teknologi. Capital deepening 
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merupakan peningkatan jumlah kapital untuk setiap pekerja artinya pekerja lebih 

banyak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan produktivitasnya 

dikarenakan banyaknya akses untuk memanfaatkan kapital yang ada. 

 Di berbagai negara, pertumbuhan kapital untuk setiap pekerja memegang 

peranan penting dalam  mendorong perekonomian. Negara-negara seperti 

Amerika Serikat dan Jepang membuktikan bahwa akses yang semakin dapat 

dijangkau oleh setiap pekerja memudahkan para pekerja untuk dapat 

melaksanakan aktivitasnya dalam perekonomian. Mereka semakin dapat 

meningkatkan produktivitasnya sehingga terjadi akumulasi capital yang dapat 

mendorong perekonomian mereka. 

 Selanjutnya adalah peningkatan modal manusia (human capital). Human 

capital berkenaan dengan tingkat pengetahuan/pendidikan seseorang yang 

memberikan kontribusi terhadap tingkat produktivitas dan pendapatannya. 

Peningkatan pendidikan dan skill para pekerja juga memungkinkan terjadi efek 

limpahan kepada pekerja yang lain yaitu dengan berbagai pengalaman, 

pengetahuan, dan keterampilan. Secara teori, pekerja yang lebih pandai akan lebih 

produktif dan akan lebih tinggi tingkat pendapatannya dengan memanfaatkan efek 

limpahan tersebut, secara agregat dapat terjadi peningkatan tingkat produktivitas 

dan pendapatan pada pekerja lain. O‟sullivan (2006: 107) menjelaskan bahwa 

peningkatan human capital akan meningkatkan produktivitas kerja dan 

pendapatan sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. 
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Sumber yang terakhir adalah kemajuan teknologi (technolical progress). 

Sumber pertumbuhan ini memberikan efek yang tidak langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi mempengaruhi cara kerja para 

pekerja. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam proses produksi. 

Suatu masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang sama akan lebih produktif 

ketika masyarakat tersebut mempunyai akses untuk memanfaatkan kemajuan 

teknologi dalam proses produksi. Meningkatnya produktivitas akan meningkatkan 

tingkat pendapatan pekerja dan inilah yang akan mendorong perekonomian.  

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Sebelum masuk pada pembahasan teori pertumbuhan, penulis mencoba 

menjelaskan fungsi produksi sebagai pijakan awal dalam perekonomian, kegiatan 

produksi barang dan jasa bergantung pada kuantitas input yang digunakan (faktor 

produksi) dan kemampuan untuk mengubah input menjadi output (teknologi 

produksi) keduanya disederhanakan ke dalam fungsi produksi. 

 Faktor produksi terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan  modal 

(labour and capital). Sedangkan kemampuan untuk mengubah input menjadi 

output diterjemahkan ke dalam terminologi pengetahuan dan/teknologi produksi. 

Ketersediaan teknologi produksi menentukan seberapa banyak output yang 

dihasilkan dari jumlah kapital dan tenaga kerja yang ditetapkan. Para ekonom 

menyatakan ketersediaan teknologi dan menggunakan fungsi produksi. Jika 

output didenotasikan dengan Y, fungsi produksi dapat ditulis dengan : 

   𝒀 =  𝑭 ( 𝑲,𝑳 ) 
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Persamaan tersebut menetapkan bahwa output merupakan fungsi dari sejumlah 

kapital dan tenaga kerja. 

 Fungsi produksi tersebut merekleksikan ketersediaan teknologi dalam 

mengubah input menjadi output. Ketika terjadi kemajuan teknologi dalam hal cara 

memproduksi, akibatnya akan terjadi penambahan output dengan jumlah kapital 

dan tenaga kerja yang sama. Teknologi mengubah cara untuk memproduksi lebih 

produktif dari yang sebelumnya. Teknologi memberikan tambahan pengetahuan 

kepada semua tenaga kerja. 

Fungsi produksi secara umum bersifat constant return to scale, yaitu 

asumsi yang mengatakan bahwa jika terjadi penambahan persentase yang sama 

pada semua faktor produksi menyebabkan penambahan output dengan persentase 

yang sama. Ketika terjadi penambahan 1 persen pada kapital dan tenaga kerja 

akan meningkatkan output sebesar 1 persen. 

 Dalam suatu perekonomian, tambahnya output agregat dapat dipahami 

melalui fungsi produksi. Perumbuhan ekonomi dapat dijelaskan. Salah satunya, 

melalui model pertumbuhan Solow. Kita mulai dengan model pertumbuhan 

Solow. Ada empat variabel dalam perekonomian yaitu output (Y), kapital (K), 

Tenaga kerja (L), dan teknologi/pengetahuan/efesiensi tenaga kerja (A). Dengan 

demikian secara matematis berdasarkan pada fungsi produksi sebelumnya, 

   𝒀 =  𝑨𝑭 ( 𝑲,𝑳 ) 

Fungsi produksi diasumsikan constant return to scale. Model pertumbuhan ini 

mengasumsikan bahwa kemajuan teknologi (A) merupakan variabel yang bersifat 

eksogen. Implikasinya, fungsi produksi diasumsikan memiliki hubungan yang 
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tidak berubah antara input capital dan tenaga kerja dengan output. Dengan 

demikian, secara matematis fungsi produksi tidak lagi memasukkan variabel A. 

Secara teori, kemajuan teknologi berkontribusi di dalam meningkatkan 

kemampuan mengubah input menjadi output. Secara nyata kemajuan teknologi 

mempengaruhi pengetahuan produksi para tenaga kerja. Berdasarkan teori hal itu 

disebut juga dengan efisiensi tenaga kerja (Efficiency of labour). Pentingnya 

kemajuan teknologi dalam model pertumbuhan Solow adalah mengubah tenaga 

kerja menjadi tenaga kerja efektif. Secara metematis, 

   𝒀 =  𝑭 ( 𝑲,𝑳 𝒙 𝑬 ) 

Diman E adalah sebuah variable baru (sesuatu yang abstrak) yang disebut dengan 

efisiensi tenaga kerja (efficiency of labour). Variabel ini merefleksikan 

pengetahuan tenaga kerja mengenai metode produksi. Misalnya dengan adanya 

teknologi baru mengenai produksi sepatu, efisiensi tenaga kerja untuk 

memproduksi sepatu akan meningkat. L x E mengukur jumlah tenaga kerja efektif 

(effective workers). Dari persamaan diatas, kemajuan teknologi memberikan 

dampak pada tingkat produktivitas sehingga hal tersebut meningkatkan output. 

Kemajuan teknologi juga menjelaskan mengapa tingkat pertumbuhan ekonomi 

antara satu negara dengan negara lain berbeda ketika input kapital dan tenaga 

kerja kedua negara tersebut berada pada level yang sama. 

Kemudian, kita mencoba melihat bagaimana kontribusi semua input dan 

kemajuan teknologi dalam mempengaruhi pertumbuhan. Kita masukkan 

perubahan teknologi dalam satu fungsi produksi  sebagai : 

   𝒀 =  𝑨𝑭 ( 𝑲,𝑳) 
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Dimana A adalah suatu ukuran level teknologi/disebut total factor productivity. 

Output tidak hanya mengikat karena peningkatan pada capital dan tenaga kerja 

tetapi juga karena adanya peningkatan pada total factor productivity. 

Dengan demikian, secara matematis perhitungan pada suatu persamaan 

linear growth accounting akan menjadi, 

    
∆𝒀

𝒀
=  

∝ ∆𝑲

𝑲
+  𝟏−∝ 

∆𝑳

𝑳
+

∆𝑨

𝑨
 

Dimana α dan ( 1 – α ) adalah kontribusi dari kapital dan tenaga kerja. 

 Karena beasaran total factor productivity tidak dapat dilihat secara 

langsung, maka dapat dihitung dengan manipulasi matematis persamaan di atas 

menjadi  

∆𝑨

𝑨
=  

∝ ∆𝒀

𝒀
= 𝜶

∆𝑲

𝑲
− (𝟏 − 𝜶)

∆𝑳

𝑳
 

∆𝐴

𝐴
   merupakan perubahan pada output yang tidak dapat dijelaskan oleh perubahan 

yang tidak dapat dijelaskan oleh perubahan pada input. Oleh karenanya 

pertumbuhan total productivity dihitung sebagai residual. 

 Terlepas dari itu, total factor productivity dapat berubah dengan berbagai 

sebab. Perubahan paling sering muncul karena peningkatan pengetahuan 

mengenai metode produksi. Faktor lainnya, seperti pendidikan dan peran 

pemerintah dapat mempengaruhi total factor productivity. 

 Model Solow membuat simplifikasi asumsi bahwa hanya terdapat berbagai 

jenis kapital. Perusahaan privat melakukan investasi pada bentuk kapital biasa, 

yaitu mesin, pabrik, komputer, dsb. Sedangkan pemerintah juga melakukan 

investasi pada berbagai bentuk kapital publik yaitu infrastruktur, seperti jalan, 
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jembatan, dan sistem pembuangan. Selain itu terdapat pula jenis kapital lainnya, 

yaitu human capital (modal manusia) atau disebut pula dengan pengetahuan 

(pendidikan) atau keterampilan (skill) yang dimiliki oleh seseorang (Mankiw, 

2003: 19). Berbagai jenis kapital tersebut tentunya akan mempengaruhi output 

perekonomian. Pada awal tahun ke 1 perekonomian kita memiliki sejumlah stok 

barang capital tertentu, yaitu Ko : dan sejumlah tenaga kerja tertentu, yaitu 

Lo.dengan “modal awal” ini (Ko dan Lo) perekonomian tumbuh melalui proses 

sebagai berikut : dalam tahun 1, Ko dan Lo akan digunakan dalam proses 

produksi. dari fungsi produksi Q = F (K,L), bisa diketahui bahwa dalam tahun 

tersebut bisa dihasilkan output sebesar Q1 = F (Ko.Lo).
1
 pada wal tahun 2, 

perekonomian memiliki faktor produksi sebesar K1 dan L1. proses seperti tahun 1 

berulang lagi. Selama tahun 2, K1 dan L1 dikombinasikan dalam proses produksi 

dan menghasilkan Q2 = F (K1,L1).dari jumlah ini sQ2 akan diinvestasikan dan 

menambah stok capital dengan Δ K2 =sQ2. disamping itu , selama tahun itu 

penduduk (tenaga kerja) tumbuh dari L1 menjadi L2 = (1 + p)L1. pada awal tahun 

3, perekonomian memiliki K2 dan L2. dan proses pertumbuhan 

berkelanjutan.Ketika kita tahu apa yang dapat mempengaruhi output, maka yang 

kita lakukan adalah membangun kebijakan untuk dapat mengelola input-input 

untuk mencapai tingkat output yang tinggi. Berkenaan dengan kapital, 

sebagaimana pada uraian diatas, kita telah memperluas definisi dan cakupannya 

dengan menambahkan modal manusia dan kapital publik (infrastruktur). 

Kebijakan yang berkenaan dengan kapital tidak lagi dititik beratkan pada 

                                                 
1
 Perhatikan bahwa dalam teori pertumbuhan  “modern” (Harrod-Domar,Solow-Swan) dan „klasik 

modern‟ (Schumpeter, Lewis). Faktor produksi “tanah” sudah mulai hilang dari percaturan. 
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menentukan investasi pada kapital privat seperti pada model solow tetapi juga 

pada modal manusia dan kapital publik atau infrastruktur. 

2.  Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi 

Beberapa literatur teori pertumbuhan baru (new growth theory) mencoba 

menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Teori ini 

memasukkan infrastruktur sebagai input dalam mempengaruhi output agregat dan 

juga merupakan sumber yang mungkin dalam meningkatkan batas-batas kemajuan 

teknologi yang didapat dari munculnya eksternalitas pada pembangunan 

infrastruktur (Hulten dan Schwab, 1991: 91). Merujuk pada pembahasan 

sebelumnya, secara ringkas hipotesis kapital publik yang dalam hal ini adalah stok 

atas kapital publik meningkatkan output pada sektor privat secara langsung dan 

tidak langsung. Efek langsung berdasarkan pada hipotesis, karena kapital publik 

menyediakan intermediate services pada sektor privat dalam proses 

produksi/dengan kata lain produk marginal layanan kapital publik adalah positif. 

Efek tidak langsung muncul dari asumsi bahwa kapital publik dan kapital privat 

bersifat komplementer dalam produksi. Sebagaimana dalam penjelasan 

sebelumnya, infrastruktur mempunyai efek limpahan atau eksternalitas, terutama 

yang nampak dalam kegiatan produksi. Eksternalitas infrastruktur mempengaruhi 

kegiatan produksi dengan memberikan aksesibilitas, kemudahan, dan 

kemungkinan kegiatan produksi menjadi lebih produktif. Eksternalitas ini yang 

disebut dengan eksternalitas positif. Oleh karenanya, ada suatu penyederhanaan 

masalah mengenai eksternalitas positif yang diakibatkan oleh infrastruktur ke 

dalam fungsi produksi. Sektor publik mempunyai peranan penting dalam kegiatan 
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produksi. Secara nyata, sektor Publik dapat dimasukkan ke dalam fungsi produksi 

sebab adanya peran penting dari sektor publik sebagai salah satu input dalam 

produksi. Peran sektor publik yang produktif tersebut yang akan menciptakan 

potensi keterkaitan positif antara pemerintah dan pertumbuhan (Barro,1990: 

53).Dalam studi literaturnya mengenai public spending, Barro (1990: 54) mulai 

memasukkan beberapa asumsi untuk menjelaskan keterkaitan antara pemerintah 

dengan pertumbuhan ekonomi. Diasumsikan bahwa pemerintah disini adalah 

pelayanan publik yang disediakan tanpa adanya pengenaan biaya penggunaan dan 

tidak dihalangi dengan efek kemacetan (congestion effects). Model ini merupakan 

penyederhanaan dari eksternalitas yang berkaitan dengan penggunaan pelayanan 

publik. Kemudian menganggap peran pelayanan publik sebagai input (g) selain 

kapital privat (k) dalam produksi privat. Peran yang produktif tersebut yang akan 

menciptakan potensi keterkaitan positif antara pemerintah dan pertumbuhan. 

Produksi menunjukan asumsi constant returns to scale pada k dan g secara 

bersama-sama tetapi diminishing returns pada k secara terpisah. Kemudian 

menuliskan fungsi produksi dengan eksternalitas infrastruktur sbb: 

   𝒚 =  ∅  𝒌, 𝒈 = 𝒌
.∅ 𝒈

𝒌
 

Dimana  syarat untuk positif dan diminishing marginal products, sehingga ‟> 0 

dan ”< 0. variabel k mewakili kuantitas kapital produsen. Kemudian, g adalah 

pengeluaran/pembelian pemerintah atas barang dan jasa (untuk pelayanan publik). 

Barro dan Sala-i-martin (1995) memperluas model pertumbuhan dengan 

memasukkan intervensi pemerintah G, ke dalam fungsi produksi sebagai barang 

publik (pure public goods) sehingga fungsi produksi Cobb-Douglas menjadi, 
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   𝒀𝒊  =  𝜟𝑳𝟏𝒊𝒕∝. 𝑲𝒊
∝. 𝑮𝟏−∝ 

Dimana 0 < α < 1. Persamaan diatas mengimplikasikan bahwa fungsi produksi 

setiap perusahaan (i) adalah constant returns to scale pada input privat 

(perusahaan) L dan k. Kemudian diasumsikan bahwa tenaga kerja agregat L 

konstan pada G yang telah ditetapkan (fixed), perekonomian akan mengalami 

diminishing returns pada akumulasi kapital agregat k. Tetapi, jika g meningkat 

bersamaan dengan k, persamaan diatas mengimpikasikan bahwa diminishing 

returns tidak akan muncul sehingga fungsi produksi menunjukkan constant 

returns pada k dan G untuk L yang ditetapkan (fixed). Bentuk fungsi produksi 

juga mengimplikasikan bahwa layanan publik merupakan komplementer terhadap 

input privat, dalam artian, peningkatan G akan meningkatkan produksi tambahan 

(marginal product) L dan k. Jika eksponen pada G lebih kecil dari pada 1- α maka 

akan berlaku diminishing returns pada k dan G. Sebaliknya, jika eksponen pada G 

lebih besar dari pada 1- α, tingkat pertumbuhan akan cenderung terus meningkat. 

C. INFRASTRUKTUR DAN STABILITAS EKONOMI 

 Sebuah perekonomian dikatakan stabil bila pergerakkan output 

(pertumbuhan) dan harga umum (inflasi) tidak fluktuatif. Karena output (PDRB 

riil) dan tingkat harga umum merupakan hasil interaksi permintaan dan penawaran 

agregat, maka stabilitas output dan harga menunjukan stabilitas dan keseimbangan 

pergerakkan sisi permintaan dan penawaran agregat. Gangguan pada salah satu 

dan atau kedua sisi (permintaan dan atau penawaran agregat) akan menimbulkan 

fluktuasi output dan harga. 
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 Gejala pertumbuhan ekonomi yang disertai inflasi misalnya, dapat 

disebabkan pertumbuhan permintaan agregat yang tidak diimbangi oleh 

pertumbuhan penawaran agregat. Karena inflasi di indonesia murni merupakan 

gejala moneter, maka penanganannya tidak dapat dilakukan dengan hanya 

mengandalkan kebijakan moneter. Kebijakan di sektor riil sangat dibutuhkan 

untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan agregat yang lebih cepat dari 

tingkat pertumbuhan penawaran agregat. Untuk barang-barang yang tradable, 

seperti bahan makanan, kendaraan bermotor, maupun barang-barang industri, 

peningkatan pasokan dapat dilakukan dengan impor. Namun untuk barang-barang 

non tradable seperti perumahan, tanah, tenaga kerja, penambahan tidak dapat 

dilakukan dengan impor. Untuk barang-barang non terdable, penambahan 

pasokannya harus diusahakan oleh perekonomian domestik dengan didukung oleh 

peningkatan efisiensi. 

Lemahnya sisi penawaran agregat ini, bukanlah masalah yang baru bagi 

bangsa indonesia. Krisis ekonomi yang dialami pada pertengahan 1960-an juga 

disebabkan lemahnya sisi penawaran agregat bukan berarti selama PJPI, 

penawaran tidak berkembang, melainkan pertumbuhan penawaran agregat kalah 

cepat dibanding permintaan agregat. Lemahnya penawaran agregat ini disebabkan 

oleh banyak faktor. Salah satu faktor penting adalah kekurangan infrastruktur, 

ternyata sekalipun banyak kemajuan dalam hal pembangunan infrastruktur, 

kemajuan tersebut belum memadai dibanding dengan kebutuhan. Dalam hal yang 

lebih luas dan dapat ditunjukkan bahwa faktor infrastruktur mmegang dan 
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mempunyai pengaruh yang besar terhadap masalah pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi. 

 Beberapa studi empiris yang dilakukan di indonesia juga membawa 

kepada kesimpulan tentang pentingnya infrastruktur bagi stabilitas perekonomian 

khususnya stabilitas pertumbuhan ekonomi dan terkendalinya laju inflasi. Studi 

yang dilakukan Simorangkir (2004: 48) tentang faktor-faktor penentu inflasi 

regional, dengan menggunakan model, membawa kepada suatu kesimpulan yaitu 

ketersediaan infrastruktur yang makin baik di suatu daerah akan mempengaruhi 

tingkat penurunan inflasi di daerah yang bersangkutan.    

D. PENELITIAN TERDAHULU 

 Berbagai penelitian telah banyak dilakukan oleh para ekonom berkenaan 

dengan peran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi penelitian-

penelitian tersebut menunjukkan peran penting infrastruktur terhadap 

pertumbuhan ekonomi di berbagai region dan negara di dunia. Beberapa temuan 

memiliki sedikit perbedaan mengenai signifikansi peran infrastruktur karena 

penggunaan definisi terhadap infrastruktur yang berbeda beda antara satu region 

atau negara dengan region atau negara yang lainnya. 

 

Tabel 2.1 

No Peneliti Metode Variabel Hasil 

1 Wylie (1996) REM Dependen: 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Independen:  

-Jalan 

-Sistem 

telepon 

Jalan, sekolah 

dan rumah 

sakit 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 
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-Rumah sakit 

-Sekolah 

-Universitas 

ekonomi 

sedangkan 

sistem telepon 

dan 

universitas 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

2. Canning 

(1999) 

FEM Dependen: 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Independen: 

-Pendidikan 

-Listrik 

-Telepon 

-Transportasi 

Pendidikan 

dan telepon 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

sedangkan 

listrik dan 

transportasi 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

3. Hardy (1980) FEM Dependen: 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Independen: 

-Telepon 

-Radio 

Telepon 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

sedangkan 

radiontidak 

mempunyai 

pengaruh 

trhdp prtmbhn 

ekonomi 

4. Herrans-

Loncen 

(2008) 

FEM Dependen: 

pertumbuhan 

ekonomi 

Independen: 

-Transportasi 

  darat   

- Distribusi  

  listrik 

-Air 

Transportasi 

darat, 

distribusi 

listrik dan air 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

5. Agenor dan FEM Dependen: Air, jalan, 
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Moreno 

(2009) 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Independen: 

-Air 

-Jalan 

-Listrik 

listrik 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

6. Fang dan 

Zhang (2004) 

PLS Dependen: 

Produktivitas 

Independen: 

-Kapital 

publik 

-Modal 

manusia 

Kapital publik 

dan modal 

manusia 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

produktivitas 

  

Wylie (1996: 37) melakukan penelitian yang berfokus pada peran 

infrastruktur terhadap petumbuhan ekonomi di Kanada. Penelitian ini di 

latarbelakangi oleh prestasi perekonomian Kanada yang buruk pada kurun waktu 

1947-1972 dan 1973-1991. Buruknya pertumbuhan ekonomi tersebut ditenggarai 

sebagai akibat dari turunnya produktivitas per pekerja, yaitu dari 5,84 persen 

menjadi 2,63 persen per tahunnya. Sedangkan total modal infarstruktur per 

pekerja juga turun 6,09 persen menjadi 3,05 persen pada kurun waktu yang sama. 

Atas dasar ini, Wylie mencoba menguji pengaruh infrastruktur terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di Kanada. Infarstruktur dianggap 

sebagai input dalam perekonomian sehingga model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model fungi Cobb-Douglas (Y = Aeϰit
 K). Wylie (1996: 42) 

menganggap infrastruktur mempunyai pengaruh terhadap produktivitas pekerja 

sehingga demikian tingkat produktivitas akan memberikan dampak yang positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini, didasarkan pada makna capital 

deepening sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sehingga definisi 

infrastruktur dalam penelitian ini cukup banyak, yaitu terdiri dari pelayanan 
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transportasi, sistem telepon, listrik, perdagangan, keuangan, asuransi, real estate, 

sekolah, universitas, dan rumah sakit. Data yang digunakan untuk kinerja 

ekonomi adalah output riil (real GDP) sedangkan infarstruktur diukur dengan stok 

infrastruktur di kanada. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kaitan antara 

infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pekerja. Infarstruktur 

berpengaruh positif signifikan terhadap perekonomian dan produktivitas pekerja. 

Infarstruktur berpengaruh positif signifikan terhadap perekonomian dan dalam 

meningkatkan produktivitas pekerja, khususnya infarstruktur publik seperti jalan, 

rumah sakit, dan sekolah. Menurut hasil penelitian tersebut, jalan merupakan 

infarstruktur ekonomi yang paling berperan dalam mendorong perekonomian 

Kanada. Jalan merupakan salah satu sektor penting dalam aktivitas ekonomi. 

Peran jalan dalam mendorong perekonomian dapat dilihat jika ketika dalam suatu 

perekonomian dibatasi oleh kelangkaan infarstruktur jalan, tidak adanya akses 

yang cukup menjadikan berbagai faktor produksi mengalami penurunan tingkat 

mobilitasnya. Sebaliknya, dengan melihat efek ketiadaan jalan, maka 

pembangunan jalan menyebabkan efisiensi distribusi faktor produksi (Queiroz dan 

Gautam, 1992:  55). 

 Analisa data cross-sectional dari 98 Negara menunjukkan hubungan yang 

konsisten dan signifikan antara pembangunan ekonomi (dilihat dari GNP setiap 

Negara) dengan infrastruktur jalan (dilihat dari panjang jalan jaringan aspal). Data 

menunjukkan bahwa infrastruktur jalan per kapita pada ekonomi maju (high-

income economies) secara dramatis lebih besar daripada di middle and low-

income economies secara singkat, rata-rata kepadatan jalan aspal dari 170 middle 
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dan low-income economies 1.660 km/juta penduduk dan sekitar 10.110 km/juta 

penduduknya pada high-income economies. Data juga menunjukkan bahwa 

tingkat tingkat kerusakan jalan juga berkaitan dengan level perekonomian 

(Queiroz dan Gautam, 1999: 102). Pada level perekonomian yang tinggi, tingkat 

kerusakan jalan lebih kecil daripada tingkat kerusakan jalan pada level 

menengah/rendah (Familoni, 2004: 44). Kualitas dan kuantitas menjadi penting 

dalam membangun perekonomian. 

 Kemudian Canning (1999: 36) melakukan studi mengenai kontribusi 

infrastruktur terahadap output agregat. Tujuan penelitian tersebut adalah ingin 

mengetahui seberapa besar peran infarstruktur terhadap output agregat ekonomi di 

berbagai ekonomi di berbagai negara di dunia. Data yang digunakan pada 

penelitian tersebut adalah data panel dari data tahun 1960-1990. infrastruktur 

diasumsikan sebagai input dalam fungsi produksi bersama dengan faktor produksi 

yang lain, yaitu tenaga kerja, kapital fisik, dan kapital manusia (pendidikan). 

Canning (1999: 38) menggunakan definisi infrastruktur yang dibuat oleh World 

Bank (1994: 63), yaitu sambungan telepon, kapasitas listrik, dan transportasi darat 

(jalan aspal dan jalan kereta api). 

Sebelumnya Hardy (1980: 93) melakukan penelitian untuk mengetahui 

dampak potensial telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

menggunakan data 15 negara maju dan 45 negara berkembang pada periode 1965-

1973. Hardi (1980: 95) melakukan estimasi atas jaringan telepon dan radio 

terhadap GDP ditemukan bahwa telepon memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap GDP sedangkan variabel radio tidak menunjukkan pengaruh yang 
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signifikan. Pengaruh infrastruktur telekomuniksi yang signifikan berkesusaian 

dengan hasil penelitian Roller dan Waverman (1996: 39) yang melakukan studi 

atas infrastruktur telekomunikasi pada 21 negara anggota OECD. Temuan penting 

dalam penelitian ini adalah bahwa marginal productivity of  telecommunication 

(MPT) di negara OECD lebih besar daripada di negara-negara non-OECD (Less-

Developed Countries). Hal ini merupakan implikasi dari penggunaan definisi yang 

lebih luas atas infrastruktur telekomunikasi Roller dan Waverman (1996: 42). 

Menggunakan definisi IT (Teknologi Informasi) secara global untuk 

mendefinisikan telekomunikasi sehinggat termasuk pula internet, email, dsb. Hal 

ini jelas memberikan dampak yang jauh berbeda ketika kita melihat infrastruktur 

telekomunikasi sebatas telepon. Kondisi tingkat pengetahuan masyarakat di 

berbagai region berbeda-beda sehingga ketika IT masuk pada tingkat pengetahuan 

yang lebih tinggi, MPT akan lebih besar dn begitu pula sebaliknya. Kemudian 

Belaid (2004: 47) mencoba melihat infarstruktur telekomunikasi yang lebih 

sederhana (telepon, telepon genggam, dan radio) dan melihat besar pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 37 negara yang termasuk dalam Less 

Developed Countries (LDC) di dunia. Hasil temuannya adalah bahwa 

infarstruktur mempunyai pengaruh yang signifikan dan menjelaskan secara 

singkat bahwa kemungkinan dampak internet akan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di negara-negara Least Developed Countries karena tingkat 

kecepatan adopsi intenet yang lambat. Infarstruktur telekomunikasi memberikan 

kontribusi terhadap output agregat dengan menurunkan biaya transaksi (Norton, 

1992: 7). Ada dua hal yang menjelaskan hubungan antara biaya transaksi dengan 
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telekomunikasi . pertama, di banyak ekonomi (Negara) terbelakang (LDC) 

terdapat kekurangan informasi yang siap sedia, dimana hal ini adalah biaya. 

Keputusan yang akan diambil atau dibuat akan berjalan secara lambat karena 

pelaku-pelaku ekonomi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam 

mencari alternatif –alternatif . kedua, telekomunikasi sangat penting dalam pasar 

barang dan pasar faktor produksi. Telekomunikasi mengurangi biaya transaksi 

dalam mekanisme pasar dan pada gilirannya akan mengarah pada output agregat 

yang lebih tinggi (Norton, 1992: 46). Secara nyata, telekomunikasi juga turut 

mengurangi jarak dan batas geografis . telekomunikasi mengurangi jauhnya jarak 

dengan memberikan arus informasi dari satu wilayah ke wilayah lain (Phelps, 

1970: 86). 

 Selanjutnya, Herranz-Loncen (2008: 69) melakukan penelitian mengenai 

peran infarstruktur terhadap pertumbuhan ekonomi spanyol dengan menggunakan 

data 1850-1935. hasil penelitian menunjukkan bahwa infarstruktur dengan skop 

lokal, yaitu transportasi kota, distribusi listrik, dan infrastruktur air memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi spanyol. Ketersediaan 

listrik secara nyata tidak hanya diperlukan oleh pembangkit listrik untuk 

operasionalnya namun juga digunakan sebagai input dalam proses produksi, 

terutama kebutuhan yang besar atas listrik oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur ( Wang, 2002: 75). 

 Agenor dan Moreno-Dodson (2009: 59) membuktikan bahwa kaitan antara 

infarstruktur publik dan pertumbuhan ekonomi antara lain dapat dijelaskan 

melalui peran infrastruktur dalam meningkatkan produktivitas para pekerja, 
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dimana pekerja-pekerja tersebut secara nyata digunakan sebagai input dalam 

proses produksi. Dengan demikian dapat dikatakan, infarstruktur berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, dengan terpenuhnya 

kebutuhan akan air, listrik, dan jalan akan memberikan fasilitas dalam 

mentransformasi nontradable goods menjadi tradable goods dan atau dari sektor 

pertanian menjadi jasa dan manufaktur. Kemudian temuan lainnya menunjukkan 

berbagai infarstruktur diantaranya gas, air, listrik, transportasi, dan komunikasi 

memberikann kontribusi terhadap GDP antara 5-11 persen di berbagai Negara 

(Kessides, 1993: 12 dalam Jimanez, 1995: 61). 

Studi empiris yang dilakukan di Cina mengatakan bahwa keterkaitan 

antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi adalah positif. 

Dengan menggunakan data panel 24 propinsi di Cina antara tahun 1985-1998, 

estimasi model pertumbuhan menunjukkan bahwa kepemilikan infarstruktur 

(infrastructure endowment) secara signifikan dapat menjelaskan kinerja 

pertumbuhan ekonomi pada berbagai propinsi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa transportasi merupakan faktor kunci yang membedakan gap antara satu 

propinsi dengan propinsi lainnya dan peran telekomunikasi sangat penting dalam 

mengurangi berbagai kendala jarak dan ketertutupan (isolasi) (Demorger: 28). 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fang dan Zhang (2004: 74), keduanya 

ingin melihat pengaruh infrastruktur terhadap produktivitas di sektor pertanian 

dan non pertanian di kawasan pedesaaan di setiap propinsi di Cina. Kemudian 

membedakan kawasan rural (pedesaan) di cina antara kawasan Barat Cina, 

Tengah Cina, dan Timur Cina. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa secara 
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statistik, kapital publik dan modal manusia (pendidikan) secara signifikan 

mempengaruhi produktivitas di sektor non pertanian; hal ini disebabkan oleh 

sektor non pertanian memberikan kontribusi besar pada pendapatan pedesaan. 

Penelitian ini juga membuktikan pentingnya kapital publik, diman produktivitas 

kawasan barat lebih tinggi daripada kawasan lainnya. Hal ini disebabkan oleh 

ketersediaan infarstruktur yang lebih baik di barat daripada di dua kawasan 

lainnya (Fan dan Zhang, 2009: 7). 

E. KERANGKA PIKIR KONSEPTUAL DAN HIPOTESA 

Infrastruktur masih menjadi masalah utama dalam suatu negara dimana 

jika dalam suatu wilayah negara tidak dapat menjaga dan melestarikannya  maka 

akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan dan tenaga kerja. Jika pertumbuhan 

ekonomi yang semakin turun tiap tahunnya dalam suatu negara, seperti halnya 

saat sekarang ini, maka akan terjadinya masalah yang serius. Investasi pada 

prasarana infrastruktur mrenjadi suatu pilihan yang disukai dan mempunyai porsi 

yang sangat besar dari total pengeluaran pemerintah. Ini menunjukkan besarnya 

peran pemerintah dalam pengadaan infrastruktur, khususnya transportasi, 

komunikasi maupun energi. Infrastruktur  merupakan investasi bagi bergeraknya 

roda pembangunan. Jumlah dan komposisi infrastruktur akan terus mengalami 

perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi. Infrastruktur yang 

mempunyai  tingkat produktivitas yang tinggi  merupakan potensi sumber daya 

manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era 

globalisasi yang telah di hadapi oleh Indonesia saat ini. Jalan, listrik, telepon dan 

air memberikan peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena 
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jalan, listrik, telepon dan air  dapat meningkatkan kesejahteraan, produktivitas 

yang tinggi bagi pertumbuhan itu sendiri, sehingga akan diperoleh kapasitas 

produktif dari sumber daya manusia, serta diperolehlah pertumbuhan ekonomi 

yang sehat.  

Dihipotesakan bahwa infrastruktur jalan, listrik, telepon, dan air 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mencoba 

mengajukan pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak dapat dipungkiri jalan, listrik, telepon dan air merupakan kunci dari 

tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini didasari oleh banyaknya prasarana 

infrastruktur yang selalu bertambah. Bertambahnya infrastruktur ini berarti 

pertumbuhan ekonomi juga selalu bertambah. Jalan, listrik, telepon dan air sangat 

berperan penting dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangat 

diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta. Oleh karena itu, 

perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa 
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untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Usaha untuk menciptakan 

pemerataan ekonomi (economic stability) melalui redistribusi pendapatan (income 

redistribution) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi. 

 Dapat disimpulkan bahwa jalan, listrik, telepon dan air yang semakin naik  

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena setiap kenaikan pada jalan 

(Km/kapita), listrik (Watt/kapita), telepon (SST/kapita), dan air (𝑚3/𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎), 

akan mampu menyerap produktivitas per pekerja dan total modal infarstruktur per 

pekerja. Kalau terjadi penurunan produktivitas per pekerja yaitu 5,84  persen 

menjadi 2,63 persen , maka tingkat infrastruktur jalan, listrik telepon dan air per 

tahun haruslah lebih dari 10 persen agar masalah penurunan produktivitas per 

tenaga kerja dapat diatasi setiap tahunnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel tidak bebas (dependent 

variable) dan empat variabel bebas (independent variable) yaitu: 

a. Variabel bebas yaitu jalan, listrik, telepon, dan air. 

b. Variable tidak bebas yaitu pertumbuhan ekonomi. 

 Data-data yang digunakan adalah data tahunan yaitu data tahun 2004- 

2009. 

B. Metode Penentuan Sampel 

 Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah propinsi-propinsi di 

Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling, yaitu suatu cara pengambilan sampel, dimana anggota sampel 

diserahkan pada pertimbangan pemgumpulan data yang berdasarkan atas 

pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Cirinya antara lain: 

sampel sesuai tujuan, jumlah sampel tidak dipersoalkan, dan unit sampel 

disesuaikan dengan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. (Moh. Nazir, 

ph.D; 274) pertimbangannya adalah PDRB riil tertinggi, sedang dan terendah. 

 Dalam penelitian ini populasi penelitian yang digunakan adalah 26 

propinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogya, 

Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
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Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. 

C. Spesifikasi Model 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk fungsi 

Cobb-Douglas adalah suatu fungsi yang melibatkan dua atau lebih variabel, yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Model fungsi Cobb-Douglas lebih 

mudah dipahami dan lebih mudah pula dioperasikan. Dengan demikian fungsi 

Cobb-Douglas dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝐴𝑖𝑡  𝑋𝑖𝑡
𝛾

 𝐿𝑖𝑡
1−∝−𝛽−𝛾

 𝑈𝑖𝑡    ................................................................. (3.1) 

Dimana : 

Y= Output Agregat/GDP pada tahun t 

A   = Konstanta 

X= Infrastruktur pada tahun t 

L= Jumlah Tenaga Kerja pada tahun t 

U= Error term 

Canning mengasumsikan bahwa fungsi produksi tersebut constant return 

to scale. Kemudian, Canning membagi persamaan dengan tenaga kerja (L) dan 

melinearisasi persamaan diatas menjadi bentuk logaritma. Dengan demikian, 

𝑌𝑖𝑡 = ∝𝑖𝑡+ 𝛾𝑋𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡      ....................................................................             (3.2) 

Dimana : 

y = ln GDP per Kapita pada tahun t 

x = ln Infrastruktur per Kapita pada tahun t 

u = Error term 
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 Infrastruktur pada penelitian Canning (1999) di disagergasi ke dalam 4 

infratsruktur utama. Infrastruktur yang dimaksud adalah jalan, listrik, telepon dan 

air. Data infrastruktur yang digunakan adalah data fisik infrastruktur yaitu 

kilometer total panjang jalan per woker (xr), kapasitas kilowatt listrik per worker 

(xe), sambungan telepon per woker (xt), dan kapasitas air per worker (xa). 

Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sbb : 

𝑦𝑖𝑡 =∝𝑖𝑡+ 𝛽𝛾1𝑥  𝑖𝑡
𝑟 + 𝛾2𝑥  𝑖𝑡

𝑒 + 𝛾3𝑥  𝑖𝑡
𝑡 + 𝛾4𝑥  𝑖𝑡

𝑎     ......................................     (3.3) 

Dimana :  

y = ln PDRB per Kapita propinsi i pada tahun t 

xr = ln kilometer total panjang jalan  per Kapita  propinsi i pada tahun t 

xe = ln kapasitas Watt  listrik per Kapita  propinsi i pada tahun t 

xt = ln sambungan telepon per Kapita  propinsi i pada tahun t 

xa = ln kapasitas air per Kapita  propinsi pada tahun t 

 

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB perkapita  merupakan PDRB perkapita atas harga konstan yang 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga 

yang berlaku pada satuan tertentu sebagai tahun dasar (base year). Dalam 

penelitian ini digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2004 dalam juta 

rupiah. 

2. Jalan 

 Panjang jalan per kapita yang tersedia di setiap propinsi pada tahun yang 

bersangkutan (Km/kapita). Panjang jalan yang digunakan adalah jalan yang 
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termasuk dalam golongan jalan kabupaten/kotamadya tetapi hanya mengambil 

jalan yang dalam kondisi bagus dan sedang saja. Ini diambil karena jalan yang 

rusak dan rusak parah tidak atau hanya sedikit saja mempunyai nilai ekonomis. 

3. Listrik 

 Listrik adalah jumlah produksi listrik Watt/kapita yang dihasilkan disetiap 

propinsi yang digunakan oleh konsumen pengguna jasa listrik baik rumah tangga, 

badan sosial, badan pemerintah, industri dan sebagainya yang tercatat oleh 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) di seluruh propinsi di Indonesia tahun dasar 

2004. 

4. Telepon 

 Telepon adalah jumlah telepon perkapita disetiap propinsi (SST/kapita) 

yang meliputi seluruh sambungan telepon induk, cabang serta kapasitas sentral. 

5. Air  

 Air adalah jumlah kapasitas air bersih per kapita yang disalurkan kepada 

pelanggan disetiap propinsi (𝑚3/𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) yang tercatat oleh Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) di propinsi di Indonesia dengan tahun dasar 2004. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data sangat penting untuk mempertanggung 

jawabkan kebenaran ilmiah suatu penelitian, selain itu metode penelitian juga 

diperlukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang di 

kehendaki. Dalam penelitian ini data dihimpun menggunakan data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang 

biasanya dalam bentuk publikasi. Jenis data yang digunakan adalah data panel 
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yaitu gabungan antara time series dan cross section pada tahun 2004. Sumber data 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan data mentah, 

Lembaga Ilmu pengetahuan (LIPI), PLN , PDAM, dan berbagai sumber publikasi 

lainnya. Data tersebut meliputi : 

1. Data PDRB  

sebagai proxy atas pertumbuhan ekonomi regional digunakan PDRB perkapita 

yang merupakan PDRB atas harga konstan yang menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada 

satuan tertentu sebagai tahun dasar (base year). Dalam penelitian ini digunakan 

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2004 dalam juta rupiah. 

2. Data Jalan 

 Jalan adalah panjang jalan per kapita yang tersedia di setiap propinsi pada 

tahun yang bersangkutan (Km/kapita). Panjang jalan yang digunakan adalah 

jalan yang termasuk dalam golongan jalan kabupaten / kotamadya tetapi hanya 

mengambil jalan dalam kondisi bagus dan sedang saja. Ini diambil karena jalan 

yang rusak dan rusak parah tidak atau hanya sedikit saja mempunyai nilai 

ekonomis. 

3. Data Listrik 

 Jumlah produksi listrik (Watt/kapita) yang dihasilkan di setiap propinsi yang 

digunakan konsumen pengguna jasa listrik baik rumah tangga, badan sosial, 

badan pemerintah, industri dan sebagainya yang tercatat oleh perusahaan listrik 

negara (PLN) diseluruh propinsi di Indonesia tahun dasar 2004. 
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4. Data Telepon 

 Jumlah telepon per kapita di setiap propinsi (SST/kapita) yang meliputi 

sambungan telepon induk, cabang, serta kapasitas sentral. 

5. Data Air 

 Jumlah kapasitas air bersih per kapita yang disalurkan kepada pelanggan 

disetiap propinsi  

     (  yang tercatat oleh Perusahaan Air Minum (PDAM) di setiap 

propinsi di Indonesia dengan menggunakan tahun dasar 2004. 

E. Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-

sifat tidak bias linear terbaik suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan 

cukup baik dan daopat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari 

serangkaian uji asumsi dasar yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

a. Uji Multikolinieritas (Multicolinearity) 

Multikoliniearitas terjadi ketika antar variabel bebas memiliki 

interdependesi yang signifikan. Hal ini dapat menghasilkan suatu koefisien 

estimasi yang tidak stabil secara numerik. Uji ini dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu, jika f-statistic mempunyai tingkat signifikan yang 

tinggi Namun t-statistic tidak ada yang signifikan. Kedua, jika 𝑅2 relatif 

besar tetapi t-statistic tidak ada yang signifikan. Multicolinearity secara 

umum dapat ditentukan dengan melihat matriks korelasi dari variabel 
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bebas. Jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,8 atau 0,9 antar variabel 

bebas maka terdapat masalah yang serius dengan multicolinearity. 

b. Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana jika variabel random memiliki 

variansi yang berbeda. Sifat heteroskedastisitas dalam OLS adalah 

mengakibatkan koefisien tidak lagi mempunyai variansi minimum dan 

terbaik meskipun koefisien masih bias dan linier. Dampak 

heteroskedastisitas terhadap OLS (Nachrowi dan Usman, 2002:33) adalah: 

1. akibat tidak konstannya variansi, maka salah satu dampaknya adalah 

lebih besarnya variansi dari taksiran. 

2. lebih besarnya variansi taksiran akan berpengaruh terhadap uji 

hipotesis yang dilakukan (uji t dan F) karena uji tersebut meggunakan 

besaran variansi taksiran. Akibatnya kedua uji tersebut menjadi kurang 

akurat. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, langkah 

yang harus dilakukan dengan melakukan uji while heteroscedasticity 

test dimana 𝐻0 adalah heteroscedasticity, dan jika probabilitas dari R-

squared statistic lebih kecil daripada alpha (α = 0,05), maka kita tolak 

Ho yang berarti bahwa ada masalah heteroscedasticity. Sedangkan 

cara untuk mengatasinya adalah dengan men-treatment model tersebut 

dengan menggunakan metode estimasi pembobotan (weighted). Dalam 

melakukan pengolahan data panel, kita dapat menggunakan kriteria 

pembobotan cross-section weights untuk menaggulangi gejala 

heteroskedastisitas. 
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c. Uji Autokorelasi 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan Durbin-Wetson statistic. D-w d 

statistic mengukur tingkat korelasi serial pada error persamaan regresi 

dimana angka d-w d statistic yang kurang dari dua mengindikasikan 

adanya korelasi serial, implikasi dari adanya korelasi serial pada error 

adalah model menjadi tidak konsisten untuk jumlah sampel yang lebih 

besar, dimana errornya akan terbaca lebih besar. Durbin-Webson statistic 

dapat didefinisikan sebagai : 

  d = E 
 (𝑥𝑡

𝑡=𝑟
𝑡=2 −𝑥𝑡

𝑡−1)2

 𝜋𝑡
2𝑡=𝑟

𝑡=2
 ...................................... (3.14) 

 

secara sederhana Durbin-Wetson d statistic merupakan rasio jumlah 

kuadrat perbedaan dalam residual yang berturut-turut terhadap Rss. 

Prosedur uji yang digunakan adalah dengan mengembangkan (expand) 

persamaan (3.14.) diatas menjadi : 

  d = 
 û𝑡2 + û_(𝑡−1)−2 û𝑡   û𝑡−1

 û𝑡
2  .................................  (3.15) 

 

karena ∑x
2

t dan ∑x
2

t-1  hanya berbeda satu periode observasi, keduanya 

diperkirakan sama (approximately equal). Kemudian, dengan menetapkan 

∑x
2
t ~ ∑x

2
t-1, persamaan (3.15.) dapat ditulis sebagai, 

  d = 2 (1 −
 û𝑡û𝑡−1

 û𝑡

) .........................................  (3.16) 

sekarang akan koefisien autokorelasi derajat pertama dari sampel, yaitu 

suatu penaksir dari ρ.ρ didefinisikan sebagai, 
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  ρ = 
 û𝑡û𝑡−1

 û𝑡
 ............................................................ (3.17) 

sehingga persamaan (3.16.) dapat diekspresikan sebagai, 

  d =  2(1 − 𝜌) =..................................................... (3.18) 

sengan demikian tidak akan ada korelasi ketika nilai d adalah atau 

mendekati 2, karena besaran p adalah 0. 

Untuk pengolahan data panel, Durbin-Wetson d statistic dapat diketahui 

atau didefinisikan sebagai,                 
 

Dpanel =    
 𝑁 = 1   𝑇𝑡= 2 (û𝑖𝑡 û𝑖𝑡−1)2

 𝑁1=1  𝑇1=2 û𝑖𝑡
2

 ................... ......................... 
(3.19) 

              

T  = periode waktu data panel 

N = jumlah individu atau kerat lintang 

xit = residu observasi data panel individu I pada periode t 

secara umum, autokorelasi sulit untuk diatasi. Transformasi logaritma 

dapat mengurangi korelasi. Hanya saja, terkadang data-data dianalisis ada 

data yang bernilai negatif  sehingga tidak dapat ditransformasikan ke 

dalam bentuk logaritma (Nachrowi dan Usman,2002). 

2. Data Panel 

Data panel adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu 

(propinsi) pada sebuah periode waktu tertentu. Dengan kata lain, data panel 

merupakan gabungan antara data deret waktu (time series) dengan data kerat 

lintang (cross-section). Simbol yang digunakan adalah r untuk periode observasi, 

sedangkan 𝑖𝑡  adalah unit cross-section yang diobservasi. Proses pembentukan data 
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panel adalah dengan cara mengkombinasikan unit-unit deret waktu dengan kerat 

lintang sehingga terbentuklah suatu kumpulan data. Data panel dapat diolah jika 

memiliki kriteria r > 1 dan n > 1. jika jumlah periode observasi sama banyaknya 

untuk tiap-tiap unit cross-section maka dinamakan balanced panel. Sebaliknya 

jika jumlah periode observasi tidak sama untuk tiap-tiap unit cross-section maka 

disebut umbalanced panel. 

 Baltagi (2001: 76) menyatakan beberapa manfaat yang didapat ketika 

menggunakan data panel, diantaranya adalah : 

1. Mampu mengontrol heterogeritas individu. 

2. Memberikan lebih banyak informasi dan lebih bervariasi dari pada hanya 

data deret waktu atau kerat lintang. Data panel juga mengurangi 

kolinearitas unitar variable, meningkatkan degree of freedom, dan 

meningkatkan efisiensi. 

3. Sangat baik untuk digunakan dalam studi perubahan yang dinamik (studi 

of dynamics adjectimes) 

4. Dapat mendeteksi dan mengukur efek dengan lebih baik dibandingkan 

data deret waktu murni dan kerat lintang murni. 

5. Memungkinkan untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. 

Kemudian, Gujarati (2003: 24) menjelaskan bahwa terdapat 3 pendekatan atau 

cara untuk mengestimasi data panel. Pertama pendekatan kuadrat terkecil (pooled 

least square), kedua pendekatan fixed effect, ketiga pendekatan random effect. 
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3. Estimasi Data Panel 

a. Pendekatan kuadrat terkecil (Pooled Least Square) 

Pendekatan paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah 

pendekatan kuadrat terkecil biasa yang diaplikasikan pada data yang berbentuk 

pool dengan suatu persamaan berbentuk pool sbb : 

 𝑦𝑖𝑡  =  𝛼 + 𝛽𝑗𝑥 𝑖
𝑗

 +  𝜀𝑖𝑡 ………………………………………………................  (3.5) 

Utk I = 1,2,3…….. N ; t = 1,2,3………..T      

Dimana  N adalah jumlah unit cross section (individu) dan T jumlah periode 

waktu. 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komponen error pada data panel 

sama dengan komponen error pada pengolahan kuadrat terkecil biasa sehingga 

kita dapat melakukan proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit cross 

section. Dengan demikian, untuk periode t = 1 akan diperoleh persamaan regresi 

cross section sbb : 

 𝑌𝑖𝑡  =  𝛼 + 𝛽𝑗𝑋 𝑖
𝑗

+  𝜀𝑖1 ……………………………………………................  (3.6) 

Utk 1 = 1,2,3………. N 

Oleh karenanya akan diperoleh persamaan sebanyak T persamaan yang sama. 

Sebaliknya, kita juga akan memperoleh persamaan deret waktu sebanyak N 

persamaan untuk setiap T observasi. Untuk mendapatkan parameter α dan β yang 

konstan dan efisien akan diperoleh dalam bentuk regresi yang lebih besar dengan 

melibatkan sebanyak NT observasi.  

 Estimasi dengan pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap individu 

atau unit kerat lintang mempunyai intersep yang sama dan koefisiennya adalah 
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identik untuk semua individu atau unit kerat lintang sehingga individualitas setiap 

unit kerat lintang tidak dapat diketahui. 

b. Fixed Effect Model 

 Salah satu cara untuk mengetahui individualitas setiap unit kerat lintang 

adalah dengan mengizinkan intersep yang berbeda untuk setiap unit kerat lintang 

namun tetap mengasumsikan bahwa koefisien adalah konstan untuk semua unit 

kerat lintang. 

 Meskipun intersep setiap unit kerat lintang berbeda namun tidak berbeda 

menurut waktu (time invariant) untuk membedakan intersep setiap unit kerat 

lintang dilakukan dengan memasukkan variabel dummy untuk masing-masing 

unit kerat lintang (differential,intercept dummies) yaitu, 

   𝑌𝑖𝑡 =  𝛼𝑖  +   𝑛𝑖  = 2 ∝𝑖 𝐷𝑖 +  𝛽𝑗𝑋𝑖𝑡
𝑗

 + 𝜀𝑖𝑡 .........................  (3.7) 

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan ini kita telah menambahkan sebanyak 

(N-1) variabel dummy (D1) ke dalam model dan menghilangkan satu sisanya 

untuk menghindari dummy variabel trap (kondisi kolinieritas sempurna antar 

variabel penjelas). Karena digunakan variabel dummy untuk mengestimasi fixed 

effect, maka model tersebut disebut juga least square dummy variable (LSDV). 

 Penambahan variabel dummy dalam model memiliki konsekuensi lain, 

yaitu akan mengurangi besar derajat kebebasan sehingga pendekatan ini akan 

mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Hal tersebut akan semakin 

terlihat jika pendekatan ini dilakukan pada data dengan jumlah kerat lintang yang 

cukup besar. 
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c. Random Effect Model 

 Penerapan pendekatan efek tetap sangat berdampak pada pengurangan 

derajat kebebasan yang cukup berarti jika kita dihadapkan pada banyaknya unit 

cross section. Kemudian, pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter 

yang diestimasi. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan lain, yaitu yang disebut 

dengan random effect model (REM). 

 Ide dasar pendekatan ini adalah : 

   𝑌𝑖𝑡 =  𝛽1𝑖  +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡  + … . + 𝑈𝑖𝑡  ……………… (3.8) 

Intercept value untuk setiap unit Herat lintang dapat ditunjukkan sebagai : 

   𝛽1𝑖 = 𝛽1  + 𝜀𝑖     𝑖 =  1 , 2 , 3 , …  , 𝑛 ……………  (3.9) 

𝜀𝑖𝑡  adalah random error term dengan rata-rata nol dan varian 𝜍𝜀
2, sedangkan 

𝛽1adalah common mean value untuk intersep. 

 Perbedaan intersep antar individu atau unit kerat lintang direfleksikan 

dalam εi. Dengan mensubstitusi persamaan (3.8.) ke dalam persamaan (3.7.) maka 

akan didapat, 

   𝑌𝑖𝑡  =  𝛽1  + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡  + . . . + 𝜀𝑖𝑡 +  𝑈𝑖𝑡  ................  (3.10) 

              = 𝛽1𝑖  +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡  + . . . + 𝑊𝑖𝑡 

dimana 𝑊𝑖𝑡  adalah komposit error yang mengadung dua komponen error, pertama 

εi, yaitu komponen error kerat lintang, kedua unit, merupakan kombinasi 

komponen error deret waktu dan kerat lintang. 

 Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komponen error (galat individu) 

tidak berkorelasi satu sama lain dan tidak ada autokorelasi (no autocorrelation) 

antar komponen error unit deret waktu dan unit kerat lintang (Gujariti, 2003: 64). 
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4. Pemilihan model estimasi 

 Berdasarakan pemaparan diatas, telah diketahui bahwa terdapat tiga 

pendekatan yang dapat digunakan dalam  metode data panel. Hal selanjutnya yang 

patut diketahui adalah berkenaan dengan masalah pendekatan yang terbaik untuk 

mengestimasi model penelitian. Masalah pemilihan  pendekatan yang digunakan 

bertujuan agar pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian dan 

karakteristik data. 

 Pendekatan kuadrat terkecil/polled (Ordinary Least Square (OLS) ) sangat 

sederhana dan sebagaimana yang telah lalu bahwa pendekatan ini memiliki 

keterbatasan dalam menjelaskan individualitas unit kerat lintang. Oleh karenanya, 

tantangan berikutnya adalah menentukan pendekatan yang lebih baik antara 

pendekatan fixed effect dan pendekatan random effect. 

 Namun demikian, pemilihan pendekatan antara dua model pendekatan 

pertama yaitu pendekatan OLS dan fixed effect, Dapat diuji secara formal. Kedua 

pendekatan tersebut berkaitan dengan restriksi yang diperlakukan kepada 

keduanya, yaitu pada nilai intersep. Model pendekatan OLS merupakan model 

yang terestriksi (restricted model) dimana memsukkan satu nilai common 

intersept yang sama untuk semua individu atau unit kerat lintang. Dengan 

demikian, kita dapat menggunakan uji yang disebut dengan Restricted F test 

untuk menentukan model apa yang lebih baik dari model pendekatan OLS dan 

Fixed Effect (Gujariti, 2003: 45). restricted F test dapat didefinisikan sebagai : 

   F value = 
(𝑅2𝑈𝑅−𝑅2𝑅)/𝑚

(1−𝑅2𝑈𝑅/(𝑛−𝑘)
    ..........................................  (3.11) 
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Dimana, 

𝑅𝑢𝑅
2  = koefisien determinasi untuk unrestricted 

𝑅𝑅
2     = Koefisien dterminasi untuk restricted model OLS 

m        = jumlah “restricted” (N-1) 

n         = jumlah sample (NT) 

k = total jumlah koefisien regresi (termasuk konstan) jika F- dihitung lebih besar 

dari pada F-tabel (m,n-k), model OLS menjadi invalid secara signifikan sehingga 

FEM adalah valid. 

Kemudian, berkenaan dengan pemilihan pendekatan yang lebih baik antara 

fixed effect dan random effect. Gujariti (2003,49) menjelaskan jika diasumsikan 

bahwa komponen dengan regresor x, maka random effect  mungkin lebih tepat. 

Kemudian, jika diasumsikan bahwa komponen error kerat lintang (εi) berkorelasi 

dengan x (error mempunyai pengaruh tetap/dianggap sebagai bagian dari 

intercept), fixed effect mungkin lebih tepat. 

Penetapan pendekatan apa yang lebih baik antara fixed effect dan random 

effect dijelaskan pula oleh Judge et.al ( Gujariti, 2003:58), yaitu  

1. Jika jumlah data deret waktu (T) besar dan jumlah unit kerat lintang (N) 

kecil, dalam kondisi ini terdapat sedikit perbedaan dalam nilai parameter 

yang diestimasi baik oleh FEM (fixed effect model) dan ECM (error 

component model). Pemilihan dalam kondisi ini dapat dilakukan 

berdasarkan kemudahan perhitungan. Dalam hal ini, FEM lebih mungkin 

untuk dipilih. 
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2. Jika data diambil dari sample individu atas suatu populasi yang besar 

secara acak, maka random effect yang dipilih. Namun jika sampel 

merupakan seluruh populasi yang dipilih, maka fixed effect merupakan 

metode yang lebih tepat. 

3. Jika komponen error individu (εi) dan satu atau lebih regressor berkolerasi, 

estimator ECM bias (biased) sementara nilai yang didapat dari FEM tidak 

bias (unbiased). 

4. ketika N besar dan T kecil, dan asumsi pada ECM tetap terjaga maka hasil 

estimasi yang digunakan adalah random effect. 

Di samping itu, terdapat suatu uji formal mengenai pemilihan pendekatan yang 

lebih baik, yaitu disebut dengan uji Hausman (Hausman test). Pengujian ini 

didasrkan pada hipotesis sbb : 

 Ho = random effect model 

 Hi = fixed effect model 

Dasar penolakan Ho adalah dengan menggunakan pertimbangan nilai statistic 

chi-square. Jika chi-square statistic > chi square table (p-value < α) maka Ho di 

tolak (model yang digunakan adalah fixed effect). 

F. PENGUJIAN MODEL 

1. Kriteria Ekonomi 

 Kriteria ekonomi melihat kecocokan tanda dan besaran koefisien penduga 

dengan teori atau alar (common sense). Dalam model ini, dapat dikatakan bahwa 

secara teori semua jenis infrastruktur mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Jika terdapat perbedaan hasil, katakan berkaitan dengan 
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tanda besaran koefisien, dalam hal ini negative, maka perlu dicarikan jawaban 

berupa alasan atau argumentasi atas hasil penemuan tersebut. 

2. Kriteria Statistik 

a. Pengujian Keabsahan Koefisien Regresi secara Keseluruhan 

Uji ini biasa disebut dengan F-statistic test, yaitu merupakan uji ketepatan 

model atau yang biasa kita kenal dengan Goodness of  fit di daerah 

hipotesis 𝐻𝑜 . Semua parameter yang kita duga adalah nol (namun tidak 

melibatkan konstanta). Untuk metode ordinari least square nilai F-statistic 

didefinisikan sebagai: 

  𝐹 =
𝑅2/(𝑘−1)

(1−𝑅2)/(𝑇−𝐾)
 ............................................  (3.13) 

nilai F akan mengikuti distribusi F dengan degree of fredoom (k-1) untuk 

pembilang dan (T-k) untuk penyebut. Nilai F-statistic yang besar lebih 

baik dibandingkan dengan nilai F-statistic yang rendah. Sedangkan nilai 

Prob-F merupakan tingkat signifikan marginal dari F-statistic. Dengan 

nilai prob-F  kita dapat melakukan penolakan  hipotesa 𝐻0 jika nilai prob-

F kurang dari nilai alpha (α), maka dengan tingkat keyakinan/alpha(α) kita 

dapat menyimpulkan bahwa seluruh parameter yang kita duga (tidak 

termasuk konstanta) adalah berbeda dengan nol atau model yang kita 

gunakan adalah model yang baik. Pengujian dengan menggunakan F-

statistic disebut pula dengan test keseluruhan (overall test). 

b. R-Squared  

Nilai R-squared (𝑅2) statistic mengukur tingkat keberhasilan model regresi 

yang kita gunakan dalam memprediksi nilai variabel dependen. Ia 
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merupakan fraksi-fraksi dari variasi yang mampu dijelaskan oleh model. 

Nilai 𝑅2 terletak antara nol-satu. Semakin mendekati satu maka model 

tersebut dapat kita katakan semakin baik. 

c. Adjusted R-Squared 

Salah satu masalah jika kita menggunakan ukuran 𝑅2 untuk menilai baik 

buruknya suatu model adalah kita akan selalu mendapatkan nilai yang 

terus naik seiring dengan penambahan variabel bebas kedalam model. 

Adjusted 𝑅2 secara umum memberikan penalty atau hukuman terhadap 

penambahan variabel bebas yang tidak mampu menambah daya prediksi 

suatu model. Adjusted 𝑅2 didefinisikan sebagai :   

                               𝑎𝑑𝑗. 𝑅2 = 1 −  1 − 𝑅2 
𝑛−1

𝑛−𝑝−1
 ........................  (3.12) 

      

dimana, n adalah ukuran sampel dan p adalah jumlah regressor (tidak 

termasuk konstant). 

Nilai adj 𝑅2 tidak akan pernah melebihi nilai 𝑅2 bahkan daat turun jika 

nada menambahkan variabel bebas yang tidak perlu. Dan bahkan untuk 

model yang memiliki kecocokan yang rendah (goodness of fit) adj 𝑅2dapat 

memiliki nilai yang negatif. 

d. Uji Sifnifikan untuk masing-masing variabel bebas 

Dilakukan dengan menggunakan uji t-statistik pada suatu tingkat 

keyakinan (1-alpha(α)). Uji ini dilakukan untuk melihat apakah nilai 

koefisien yang dihasilkan berbeda signifikan dengan nol. Biasanya, pada 

kolom paling kanan pada output regresi menunjukkan nilai probabilitas 
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dari parameter regresi yang kita duga, dibahwa asumsi error regresi 

terdistribusi secara normal. Nilai ini di tunjukkan oleh p-value. Secara 

tingkat dengan nilai p-value ini, kita dapat menentukan apakah kita 

menerima atau menolak hipótesis 𝐻𝑜 . Parameter tersebut sama dengan nol. 

Jika nilai p-value lebih kecil dari pada nilai alpha (α), kita dapat menolak 

𝐻𝑜  dengan tingkat keyakinan 1-alpha (α). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisa Deskriptif 

1. Analisa Deskriptif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil di 

Indonesia. 

Salah satu hal penting dalam  pembangunan  dan  merupakan salah  satu 

tujuan pembangunan  nasional adalah  pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam 

konteks pertumbuhan ekonomi di setiap propinsi yang ada di Indonesia.  hal 

tersebut juga tidak jauh berbeda. Setiap propinsi tentunya menginginkan dan 

menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu sasaran dalam 

pembangunan propinsinya. 

Produk domestik regional bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah 

dalam  menciptakan  nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB dapat dilihat 

dari tiga sisi pendekatan, yaitu produksi, penggunaan, dan pendapatan. Ketiganya 

menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sektor ekonomi, 

komponen penggunaan, dan sumber pendapatan. 

PDRB dari sisi produksi merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto 

yan mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas 

produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan 

dari nilai tambah tersebut. Selanjutnya, dari sisi pendapatan, nilai tambah 
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merupakan jumlah dari upah/gaji surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak 

langsung neto yang diperoleh. PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu 

“atas dasar harga berlaku”, yakni menggunakan harga tahun berjalan serta “atas 

dasar harga konstan”, yaitu menggunakan data harga tahun tertentu (tahun dasar).  

2. Analisis Deskriptif Infrastrukur Jalan di Indonesia  

 Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting daalam transportasi 

darat. Hal ini karena fungsi strategis yang dimiliknya, yaitu sebagai penghubung 

antar satu daerah lain. jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi 

dengan daerah pemasaran, sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka 

meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Data panjang jalan disajikan menurut 

propinsi, kewenangan pembinaan, jenis permukaan serta kondisi jalan. Jalan  

sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya jalan 

faktor produksi akan terus berjalan, dan dapat meningkatkan perekonomian yang 

baik.  

3. Analisa Deskriptif Infarstruktur Listrik di Indonesia 

Pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia mulai berkembang sejak 

tahun 1950-an . ketika pusat pembangkit listrik pemerintah dan swasta pada masa 

penjajahan dinasionalisasikan dan dikuasai oleh negara (Bapenna, 2003). 

Kebutuhan listrik nasional terus meningkat sejak tahun 1980 dan menuntut 

penambahan kapasitas listrik. Secara umum, sistem ketenagalistrikan di Indonesia 

dibagi menjadi dua sistem besar, yaitu sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali 

(Sistem JAMALI) dan ketenagalistrikan luar Jawa-Madura-Bali (Luar JAMALI). 
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Sistem interkoneksi JAMALI berkembang dengan baik. Sistem ini dihubungkan 

dengan jaringan tegangan ekstra tinggi 500 KV (KiloVolt) dan jaringan tegangan 

tinggi 150 KV serta sistem pembangkit berkapasitas besar. Sedangkan kondisi 

sistem luar JAMALI berbeda dengan kondisi sistem JAMALI. Sistem ini 

merupakan sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem yang masih terpisah dan 

belum sepenuhnya terinterkoneksi. Kemudian sistem ini juga hanya didukung 

oleh pembangkit dengan kapasitas kecil dan sedang.  

Perkembangan konsumsi listrik terus bertambah. Dalam kurun waktu dua 

puluh tahun (1980-2000) konsumsi listrik meningkat cukup tinggi. Pada tahun 

1980 konsumsi listrik nasional sebesar 6.560 GWh. Pada tahun 1990 meningkat 

menjadi sekitar 27.741 GWh atau meningkat 330 persen sepanjang sepuluh tahun. 

Pada tahun 2000, meningkat menjadi 79.165 GWh atau meningkat sebesar 185 

persen sepanjang sepuluh tahun. Infrastruktur dapat menjadi pendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat 

menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan 

mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Sebagai 

contohnya adalah kebutuhan akan listrik. Seperti apa yang diungkapkan 

sebelumnya bahwa pada tahun 2008, Indonesia mengalami permasalahan dalam 

listrik dimana suplai listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan akan listrik yang 

mengakibatkan pemadaman di beberapa daerah secara bergiliran. 
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4. Analisa Deskriptif Infrastruktur Telepon di Indonesia 

Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi 

infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan 

kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Sebagai contohnya adalah kebutuhan akan 

telepon. Seperti apa yang diungkapkan sebelumnya bahwa pada tahun 2008, 

Indonesia mengalami permasalahan dalam telepon dimana Sambungan telepon  

tidak dapat memenuhi kebutuhan akan telepon yang mengakibatkan  tidak adanya 

jaringan atau signal di wilayah-wilayah pelosok Indonesia. Infrastruktur tidak 

hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, namun juga penting bagi 

kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Pernia (2003) 

menunjukkan bahwa pembangunan proyek infrastruktur dapat mengurangi 

kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara.  

5. Analisa Deskriptif Infarstruktur Air di Indonesia  

Air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

manusia maupun makhluk hidup lain. Boleh dikatakan tidak ada kehidupan di 

muka bumi ini yang dapat berlangsung tanpa air, khususnya manusia. Namun 

demikian perlu disadari  bahwa keberadaan air di muka bumi ini terbatas menurut 

ruang dan waktu baik secara kuantitas maupun kualitas. Air tidak selalu tersedia 

di mana-mana dan dari waktu ke waktu. Air sebagai penopang pembangunan 

dewasa ini (bahkan sudah dirasakan sejak lama) semakin terancam 

keberadaannya, baik dan segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut sebagian 
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besar diakibatkan oleh ulah manusia yang kurang arif terhadap lingkungan 

sehingga berpengaruh terhadap sumberdaya air, bahkan akhirnya berdampak 

negatif terhadap manusia sendiri. 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan 

akan air, jadi di dalam hal ini manusia dan aktivitasnya dipengaruhi oleh 

keberadaan sumberdaya air, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sebaliknya, 

manusia dengan segala aktivitasnya dapat juga berpengaruh terhadap sumberdaya 

air. Sumberdaya air dapat terkena dampak dari pembangunan itu sendiri. 

Perubahan kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan dapat 

berdampak pada sumberdaya air baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Peristiwa banjir yang sering terjadi tidak terlepas dari dampak perubahan 

penggunaan  lahan. Pencemaran pada air sungai dan air tanah yang sering terjadi 

juga merupakan dampak dari pembangunan juga. Dengan memperhatikan daur 

hidrologi serta proses hidrologi yang mengalami perubahan dapat dikaji dampak-

dampak negatif yang mungkin timbul yang disebabkan oleh proses pembangunan.  

Dari kelima variabel diatas terlihat pada tabel dibawah ini (tabel 4.1) 

menjelaskan perkembangan PDRB perkapita, jalan perkapita, listrik perkapita, 

telepon perkapita, dan air perkapita. 
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Tabel 4.1 

Perkembangan PDRB (Juta/kapita), Jalan (Km/kapita), Listrik 

(Watt/kapita), Telepon (SST/kapita) dan Air (𝑀3/kapita) di Propinsi di Indonesia 

Tahun 2004-2009 

Propinsi Thn  

PDRB 

(jt/kapita) Jln(Km/kapita) Lstrk(Wtt/kapita) Tlp(SST/kapita) 

Air(𝑀3/
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) 

Aceh 2004  8,983 0,00183606 147,0157373 0,1825 0,001902 

Aceh 2005  8,074 0,00263728 148,1745101 0,1829 0,003116 

Aceh 2006  8,199 0,00198024 161,5342169 0,1829 0,002752 

Aceh 2007  8,018 0,00079543 182,4308419 0,1837 0,001954 

Aceh 2008  7,583 0,00185742 200,2580984 0,1834 0,00163 

Aceh 2009  7,915 0,00187055 206,9775566 0,1847 0,002891 

Sumut 2004  6,418 0,00120234 158,0349531 0,0835 0,013604 

Sumut 2005  6,770 0,00124463 164,030006 0,0838 0,012569 

Sumut 2006  7,190 0,00109789 170,9054179 0,0846 0,015194 

Sumut 2007  7,686 0,00084377 175,9080353 0,0838 0,013365 

Sumut 2008  8,178 0,00117438 182,318195 0,0853 0,013436 

Sumut  2009  8,422 0,00121913 199,1605586 0,0884 0,014735 

Sumbar 2004  5,689 0,00144855 151,9890305 0,1927 0,008725 

Sumbar 2005  6,016 0,00209061 156,4421779 0,1932 0,007829 

Sumbar 2006  6,385 0,00143122 160,7713287 0,1947 0,00831 

Sumbar 2007  6,790 0,00195609 166,9144191 0,1957 0,005107 

Sumbar 2008  7,222 0,00200623 174,7402314 0,1966 0,009468 

Sumbar  2009  7,657 0,00200375 180,8470099 0,1951 0,009906 

Riau 2004  13,581 0,00084664 96,62956608 0,1313 0,00863 

Riau 2005  14,316 0,00117869 101,6610131 0,1315 0,001993 

Riau 2006  15,053 0,00186896 105,5594546 0,1333 0,002416 

Riau 2007  15,566 0,001016 109,8002353 0,1344 0,002273 

Riau 2008  16,446 0,00104923 116,68295 0,1336 0,0025 

Riau 2009  17,013 0,00105555 124,9803417 0,1405 0,00219 

Jambi 2004  3,865 0,00129387 89,77852804 0,1647 0,007726 

Jambi 2005  4,081 0,0016703 84,45977301 0,1655 0,006802 

Jambi 2006  4,321 0,00115611 88,08397728 0,1668 0,006723 

Jambi 2007  4,616 0,00166965 96,65245378 0,1674 0,006744 

Jambi 2008  4,946 0,00175502 107,8545985 0,1678 0,007442 

Jambi 2009  5,708 0,00178219 115,5282616 0,1671 0,007285 

Sumsel 2004  6,354 0,00198942 95,28529632 0,1534 0,005752 

Sumsel 2005  6,661 0,00158529 99,27837373 0,1538 0,005521 

Sumsel 2006  7,008 0,00066359 102,5163233 0,154 0,006686 

Sumsel 2007  7,417 0,00171521 106,9932677 0,1543 0,00762 
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Sumsel 2008  7,795 0,00177561 114,8847967 0,1545 0,008087 

Sumsel 2009  7,999 0,00189373 116,9534121 0,1558 0,007965 

Bengkulu 2004  3,437 0,00145029 89,90345773 0,2433 0,005886 

Bengkulu 2005  3,637 0,00115009 114,3905223 0,2441 0,006852 

Bengkulu 2006  3,853 0,001392 117,1144809 0,2618 0,005372 

Bengkulu 2007  4,085 0,00356394 124,0820557 0,2399 0,00332 

Bengkulu 2008  4,287 0,00374522 132,6847051 0,2392 0,006203 

Bengkulu 2009  4,378 0,00380235 142,7732032 0,2413 0,007624 

Lampung 2004  3,714 0,00091412 88,12267486 0,0818 0,002864 

Lampung 2005  3,863 0,00071697 96,25723131 0,0821 0,001426 

Lampung 2006  4,056 0,00078282 103,6971612 0,0826 0,001984 

Lampung 2007  4,289 0,00089572 111,1696867 0,0829 0,002285 

Lampung 2008  4,523 0,0009337 118,931366 0,0831 0,002539 

Lampung 2009  4,838 0,00096236 121,2273795 0,0889 0,00165 

Jakarta 2004  28,989 0,00048617 316,8620412 0,1786 0,029232 

Jakarta 2005  30,732 0,00059774 327,7340557 0,1799 0,08086 

Jakarta 2006  32,559 0,00051396 338,377922 0,1831 0,068306 

Jakarta 2007  34,656 0,00055611 349,2862612 0,1873 0,066726 

Jakarta 2008  36,797 0,00076612 389,7800815 0,1899 0,073398 

Jakarta 2009  39,082 0,00075085 415,244114 0,2941 0,069817 

Jabar 2004  5,342 0,00029644 142,6821954 0,0288 0,000604 

Jabar 2005  5,641 0,00033337 148,7308231 0,0288 0,004322 

Jabar 2006  5,980 0,00040208 154,458689 0,0289 0,004055 

Jabar 2007  6,364 0,00044008 163,7728873 0,0295 0,003393 

Jabar 2008  6,739 0,00045113 172,4226601 0,0296 0,004513 

Jabar 2009  7,372 0,00049301 179,2149865 0,0391 0,005028 

Jateng 2004  4,193 0,00045744 156,6993715 0,0373 0,005271 

Jateng 2005  4,417 0,00058368 166,6636249 0,0374 0,006048 

Jateng 2006  4,653 0,00056333 174,2271797 0,0376 0,005795 

Jateng 2007  4,913 0,00056941 183,9067128 0,0381 0,005332 

Jateng 2008  5,181 0,00059032 190,5540981 0,0379 0,006431 

Jateng 2009  5,226 0,00062299 196,3255208 0,0421 0,006958 

Yogya 2004  4,670 0,00085206 237,6810236 0,3238 0,006399 

Yogya 2005  4,891 0,00085235 199,7358778 0,3252 0,006288 

Yogya 2006  5,071 0,00089371 194,9778033 0,328 0,007287 

Yogya 2007  5,290 0,00090383 215,6352685 0,3325 0,00561 

Yogya 2008  5,555 0,00105279 222,7895893 0,3416 0,006157 

Yogya 2009  6,417 0,00117368 229,7402943 0,3318 0,006449 

Jatim 2004  6,463 0,00052411 168,0976558 0,0329 0,009243 

Jatim 2005  6,840 0,00064133 171,8651643 0,033 0,008064 

Jatim 2006  7,237 0,00067468 175,403891 0,0333 0,049208 
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Jatim 2007  7,679 0,00073181 179,5465387 0,0336 0,009244 

Jatim 2008  8,133 0,00074572 183,8539818 0,0341 0,00887 

Jatim 2009  8,305 0,00075639 190,101374 0,0385 0,009567 

Bali 2004  5,130 0,00079445 169,7158162 0,2463 0,02142 

Bali 2005  5,416 0,00012133 175,7483184 0,2472 0,025912 

Bali 2006  5,701 0,00114014 179,2388988 0,2739 0,020197 

Bali 2007  6,039 0,001199 184,3929086 0,2772 0,024182 

Bali 2008  6,316 0,00128458 189,1505946 0,2497 0,027179 

Bali 2009  6,551 0,00130669 193,9635397 0,2872 0,025284 

NTB 2004  3,317 0,0004002 74,61559589 0,1132 0,007448 

NTB 2005  3,374 0,00090685 75,94242227 0,1138 0,008821 

NTB 2006  3,466 0,00049131 76,64350035 0,1144 0,01128 

NTB 2007  3,636 0,00069063 78,25497999 0,1148 0,006234 

NTB 2008  3,773 0,00095151 80,41265611 0,1155 0,008567 

NTB 2009  3,880 0,00097751 85,45752956 0,1197 0,014154 

NTT 2004  2,036 0,00175925 44,7633954 0,1091 0,001986 

NTT 2005  2,106 0,0027864 46,30785894 0,1092 0,003726 

NTT 2006  2,213 0,0016019 47,30063685 0,1095 0,005045 

NTT 2007  2,327 0,00174515 48,45418074 0,1096 0,003613 

NTT 2008  2,408 0,00267324 52,5971604 0,1095 0,002693 

NTT 2009  2,514 0,00277337 57,02857941 0,1151 0,004243 

Kalbar 2004  5,114 0,00083303 109,209931 0,1172 0,003803 

Kalbar 2005  5,354 0,00123658 113,4870176 0,1165 0,006771 

Kalbar 2006  5,634 0,00097089 115,4517659 0,1179 0,007139 

Kalbar 2007  5,973 0,00111875 117,6865334 0,1193 0,006987 

Kalbar 2008  6,085 0,00116151 121,7495609 0,1181 0,006335 

Kalbar 2009  6,171 0,00123385 125,3751436 0,1297 0,000724 

Kalteng 2004  5,991 0,0015465 137,7883078 0,1432 0,007002 

Kalteng 2005  6,344 0,00279057 101,7346047 0,1434 0,006811 

Kalteng 2006  6,714 0,00106686 105,912556 0,144 0,008213 

Kalteng 2007  7,122 0,00142128 109,8075168 0,1408 0,00772 

Kalteng 2008  7,306 0,00246238 111,0737407 0,158 0,007095 

kalteng 2009  7,435 0,00255008 119,6036868 0,1463 0,007998 

Kalsel 2004  6,135 0,00119147 128,1842357 0,0874 0,010949 

Kalsel 2005  6,422 0,00120994 159,6797124 0,0878 0,011039 

Kalsel 2006  6,742 0,00129404 165,1365901 0,0881 0,012767 

Kalsel 2007  7,147 0,00013177 170,4613888 0,0889 0,013087 

Kalsel 2008  7,199 0,00132989 174,5500489 0,0901 0,013563 

Kalsel 2009  7,374 0,00135581 178,4341105 0,1039 0,015386 

Kaltim 2004  25,625 0,0009811 116,548363 0,0916 0,016744 

Kaltim 2005  26,438 0,00135064 121,9672273 0,0923 0,018382 
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Kaltim 2006  27,191 0,00106919 123,8106657 0,0927 0,012999 

Kaltim 2007  27,526 0,0010191 124,7405466 0,0933 0,012999 

Kaltim 2008  27,675 0,00114659 125,5271741 0,0938 0,020762 

Kaltim 2009  27,734 0,00118993 126,7942213 0,1034 0,02343 

Sulut 2004  5,350 0,00124196 154,5070105 0,1548 0,007986 

Sulut 2005  5,612 0,00102352 159,0798187 0,1552 0,009165 

Sulut 2006  5,959 0,00086805 161,4783079 0,1556 0,005553 

Sulut 2007  6,345 0,00128424 163,1496752 0,1568 0,004068 

Sulut 2008  6,445 0,00125386 166,1845612 0,1622 0,006228 

Sulut 2009  6,660 0,00131507 170,1002732 0,1539 0,004003 

Sulteng 2004  4,118 0,00152979 94,4996237 0,0815 0,003458 

Sulteng 2005  4,460 0,00186337 100,5260324 0,0854 0,005896 

Sulteng 2006  4,776 0,00104819 103,7806702 0,0857 0,005203 

Sulteng 2007  5,193 0,00156166 106,1924267 0,0802 0,005131 

Sulteng 2008  5,363 0,00159734 108,5586425 0,0859 0,010934 

Sulteng 2009  5,564 0,00176204 111,6796945 0,092 0,005312 

Sulsel 2004  4,638 0,0016171 145,7563969 0,0655 0,00319 

Sulsel 2005  4,533 0,00152711 147,8822807 0,0656 0,006928 

Sulsel 2006  4,837 0,00249851 140,4148666 0,0631 0,007036 

Sulsel 2007  5,144 0,00265396 143,7702806 0,0628 0,007242 

Sulsel 2008  5,181 0,0026694 148,1867074 0,0646 0,008124 

Sulsel  2009  5,257 0,00282061 151,0393071 0,0647 0,008243 

Sultra 2004  3,350 0,00102303 78,93805659 0,094 0,00269 

Sultra 2005  3,595 0,00167832 81,24300699 0,0943 0,004136 

Sultra 2006  3,871 0,00111575 85,06637594 0,0949 0,007287 

Sultra 2007  4,179 0,00122817 87,78877947 0,0961 0,002657 

Sultra 2008  4,294 0,00168325 88,81180837 0,095 0,004253 

Sultra 2009  4,433 0,00176567 89,49128947 0,0995 0,005392 

Maluku 2004  2,022 0,00101532 94,90213928 0,3999 0,003952 

Maluku 2005  2,253 0,00082556 103,1440373 0,4007 0,003211 

Maluku 2006  2,243 0,00115161 110,793828 0,4014 0,003899 

Maluku 2007  2,369 0,00123834 112,8127311 0,4036 0,00144 

Maluku 2008  2,491 0,00103228 121,9610487 0,4017 0,003157 

Maluku 2009  2,692 0,00115487 123,4713134 0,4179 0,008618 

Irja 2004  5,746 0,00131327 68,26826325 0,254 0,004781 

Irja 2005  7,838 0,00101822 70,04776273 0,2545 0,005357 

Irja 2006  6,490 0,00128363 72,83065708 0,2556 0,001277 

Irja 2007  6,767 0,00132033 75,26767491 0,2564 0,004138 

Irja 2008  6,897 0,00139304 77,94327695 0,2572 0,004247 

Irja 2009  7,018 0,00142162 84,16693696 0,2651 0,003966 
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Seperti terlihat pada Tabel 4.1 dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2004-

2009, perkembangan ekonomi di propinsi Indonesia hampir memiliki pergerakkan 

yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pergerakkan tersebut mengindikasikan bahwa 

struktur perekonomian yang ada masih memiliki kesamaan antar propinsi di 

Indonesia. 

Seperti yang kita lihat dari propinsi di indonesia perkembangan ekonomi 

perkapita propinsi Aceh, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku mengalami 

penurunan dibandingkan dengan propinsi lainnya karena adanya krisis ekonomi di 

Amerika yang berdampak ke Indonesiay. Hal ini juga diikuti dengan proses 

transisi kebijakan pemerintah yang menyangkut pemerintahan daerah. Masa 

transisi dari pola kebijakan yang sentralistik selama periode orde baru menuju 

arah kebijakan pemerintahan daerah yang lebih terdesentralisasi.  

Namun, pertumbuhan ekonomi perkapita mengalami peningkatan di propinsi 

Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan propinsi Kalimantan Timur, Riau, 

Kalimantan Tengah, Sumatera Utara,  Kalimantan Selatan setiap tahunnya.. Hal 

ini disebabkan karena terjadinya peningkatan alokasi dana yang dimiliki propinsi 

di Indonesia sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Kemudian, pada periode 

selanjutnya pertumbuhan ekonomi masih tetap memiliki pergerakkan yang sama, 

dimana pergerakkan tersebut mengacu pada arah yang positif, meskipun besarnya 

masih bersifat fluktuatif. 
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Dari Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jalan perkapita di propinsi di 

Indonesia cukup berfluktuasi dari tiap tahunnya. Perkembangan  jalan perkapita 

yang paling baik berada pada kawasan Indonesia bagian Timur karena di kawasan 

Indonesia bagian Barat jumlah penduduknya lebih banyak di bandingkan jumlah 

penduduk di kawasan Timur Indonesia ini menyebabkan setiap penduduk di 

kawasan bagian barat Indonesia hanya mendapatkan sedikit jumlah panjang jalan 

dalam kondisi baik dan sedang.. Walaupun masih banyak jalan yang harus 

diperbaiki agar terjadinya kenyamanan di setiap propinsi. Kondisi jalan rusak, 

baik rusak ringan dan berat, disetiap propinsi mempengaruhi total panjang jalan 

yang dapat digunakan secara layak baik oleh kendaraan maupun orang. Kondisi 

rusaknya jalan termasuk pula pada berubahnya fungsi jalan sehingga medan jalan 

yang dapat dilalui menjadi lebih berisiko dan tidak aman untuk dilewati. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak jalan yang tidak dapat dilalui dengan 

aman dan tanpa risiko di wilayah timur Indonesia baik kendaraan atau orang. 

Sebaliknya, lebih banyak jalan yang dapat dilalui dengan aman dan tanpa risiko di 

wilayah barat Indonesia, baik oleh kendaraan atau orang. Secara umum, kondisi 

jalan di wilayah barat Indonesia lebih baik daripada di wilayah timur Indonesia. 

Berdasarkan tabel 4.1 jalan perkapita di Yogya, Jawa Barat, Jawa Tengah 

sangat rendah dan menurun tiap tahunnya jika dibandingkan dengan propinsi-

propinsi yang berada di wilayah Timur Indonesia. Rata-rata level jalan mencapai 

0,00129686 km/kapita. Tetapi secara geografis, wilayah barat lebih diuntungkan 

dari pada wilayah timur Indonesia. Dimana hutan lebat lebih sedikit di wilayah 

barat Indonesia daripada di wilayah timur Indonesia. Selain itu juga luas wilayah 
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darat di barat Indonesia lebih sempit daripada di timur indonesia sehingga masih 

memungkinkan bagi tenaga kerja dapat memanfaatkan akses jalan tersebut. 

Dari Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa Listrik perkapita di propinsi di 

Indonesia cukup berfluktuasi dari tiap tahunnya. Perkembangan  listrik  yang  

paling rendah berada pada propinsi NTT, kemudian diikuti oleh propinsi Irian 

Jaya dan Sulawesi Tenggara. ini disebabkan karena Indonesia mengalami 

permasalahan dalam listrik dimana suplai listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan 

akan listrik yang mengakibatkan pemadaman di beberapa daerah secara bergiliran. 

berlangsung hampir 5 kali dalam seminggu. Tentu saja hal ini akan sangat 

mengganggu kegiatan produksi, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada output 

dari daerah yang bersangkutan.  

Perkembangan listrik perkapita  yang tinggi berada pada propinsi Jakarta. 

Karena Jakarta termasuk kota metropolitan yang terdapat banyak perusahaan-

perusahaan besar maupun kecil yang membutuhkan listrik sebagai suatu 

kebutuhan. Kemudian diikuti oleh  Yogya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera 

Utara, Aceh, dan Sumatera Barat dan rata-rata level listrik di seluruh propinsi di 

indonesia mencapai 14,5580108  watt/kapita. Untuk itu tanpa adanya listrik faktor 

produksi tidak akan berjalan dengan baik.  

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa  Penyebaran sambungan telepon 

perkapita tahun 2004-2009 menunjukkan ketimpangan antar propinsi yang 

signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh, Jakarta merupakan propinsi dengan  

sambungan  telepon yang terbesar. Kemudian Sumatera Barat, Bengkulu, Maluku, 
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Irian Jaya dan Aceh  merupakan propinsi dengan ketersediaan sambungan telepon 

yang juga tinggi, propinsi-propinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. 

hanya terdapat sambungan telepon yang  minim  karena Jumlah penduduk di 

propinsi tersebut penduduknya lebih banyak, sedangkan setiap tahunnya 

sambungan telepon di propinsi tersebut semakin berkurang karena sudah 

banyaknya alat komunikasi yang lebih modern dari pada sambungan telepon 

induk, cabang dan kapasitas sentral. Dengan kualitas yang lebih baik.  

Tabel diatas, nampak bahwa penyebaran sambungan telepon perkapita di 

Indonesia wilayah Timur masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia 

bagian Barat. Secara rata-rata sejak tahun 2004-2009, Jumlah penduduk di 

wilayah Timur  masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan kondisi di wilayah 

Indonesia bagian barat. Karena semakin sedikitnya jumlah penduduk maka setiap 

individu mendapat lebih banyak sambungan telepon. Walaupun secara nasional, 

wilayah barat mempunyai share atas rata-rata sambungan telepon total sekitar 86 

persen dan share atas rata-rata sambungan telepon total wilayah timur hanya 

sekitar 14 persen. rata-rata level sambungan telepon di setiap propinsi di 

Indonesia sebanyak 0,149447103 SST/kapita. 

Dari Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa air perkapita di propinsi di Indonesia 

cukup berfluktuasi dari tiap tahunnya. Perkembangan  air  perkapita  yang  paling 

rendah berada pada propinsi NTB, Maluku, kemudian diikuti oleh propinsi 

Sulawesi Utara, dan NTT. ini disebabkan karena Indonesia mengalami 

permasalahan dalam air dimana suplai air bersih tidak dapat memenuhi kebutuhan 
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akan air yang mengakibatkan air bersih menjadi langka dan sulit didapatkan. 

Tentu saja hal ini akan sangat mengganggu kegiatan produksi, dan  pada akhirnya 

akan berpengaruh pada output dari daerah yang bersangkutan.  

Perkembangan air  yang paling tinggi berada pada propinsi Jakarta, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, dan  Jawa Barat. Karena dengan adanya air, industri-industri 

maupun irigasi di propinsi tersebut menjadi lebih maju. Rata-rata level air di 

seluruh propinsi di Indonesia sebanyak 0,009911383 𝑀3/𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎.. Tanpa adanya 

air faktor produksi tidak akan berjalan dengan baik.  

B. Analisis Eksplanatif 

1. Pengujian Asumsi 

Hasil pemilihan model diatas dapat di ketahui bahwa model efek tetap 

(Fixed Effect Model) ternyata yang paling sesuai dengan data Indonesia 2004-

2009. Tetapi model diatas (Lihat Lampiran 4) belum tentu terbebas dari masalah-

masalah asumsi klasik Agar hasil yang didapatkan BLUE ( Best Linear Unbiased 

Estimator). Oleh karena itu perlu pengujian-pengujian lebih lanjut dan dilakukan 

perlakuan-perlakuan (treatments) yang tepat agar dapat menghilangkan masalah 

tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji Multikolinearitas, uji 

Heterokedastisitas dan uji Autokorelasi. 

a. Uji Multikolinearitas 

Untuk melihat adanya keberadaan multikolinearitas, salah  satunya adalah 

dengan cara melihat R-squared nya. apabila nilai R-squared nya tinggi tapi sedikit 
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rasio t yang signifikan maka diduga terdapat gejala multikolinearitas (Gujarati, 

2006 : 68).  Asumsi Keberadaan  multikolinearitas boleh diabaikan apabila pada 

hasil regresi awal, paling sedikit ada satu variabel independen yang berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

independen yang berpengaruh signifikan, yaitu variabel jalan dan variabel telepon. 

Sehingga keberadaan multikolinearitas boleh di abaikan.  

b. Heterokedastisitas 

 Model efek tetap ini menggunakan data panel yang berarti juga 

menggunakan data kerat-lintang (cross sectional data) sehingga bisa diasumsikan 

bahwa model ini melakukan pelanggaran homoskedastisitas. Ini dapat dilihat dari 

Sum Square Error (SSE) sebelum dan sesudah diberi perlakuan cross sectional 

weights. Dalam hal ini nilai SSE sebelum (196,0817) lebih besar daripada SSE 

sesudah (126,0668) maka model ini dapat diasumsikan terbebas dari 

Homoskedastisitas. (Lihat Lampiran 7),  dan menggunakan uji kesamaan variansi 

(test for equality of variance) atau uji homoskedastisitas variansi (test of 

homogeneity of variance) pada nilai sisa (residual). Analisis ini bertujuan untuk 

menguji berlaku tidaknya asumsi apakah nilai sisa (residual) dari model pada 

lampiran 7 mempunyai varians yang sama.  

Hipotesis dalam kasus ini adalah: 

Ho : Varians dari nilai sisa adalah identik 

H1: Varians dari nilai sisa adalah tidak identik 
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Dari pengujian yang telah dilakukan maka didapatkan uji Levene, Bartlett, dan 

Brown-Forsythe didapatkan nilainya berada diatas 0,05 (0,3633; 0,4063; dan 

0,6032) oleh karena itu probabilitas > 0,05 maka Ho diterima bahwa varians dari 

nilai sisa adalah identik sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel diatas telah 

Homoskedastisitas. 

c. Autokorelasi 

Uji yang paling dikenal untuk mendeteksi uji autokolerasi adalah uji 

Durbin-Watson (Gujarati, 2006 :121). Adapun untuk melihat ada tidaknya 

autokolerasi dalam hasil regresi dapat melihat nilai Durbin-Watson statistiknya. 

Apabila nilai DW lebih kecil dari nilai dL, berarti memiliki autokorelasi. Sebelum 

dilakukan perbaikan, nilai DW (2,208979) lebih kecil dari nilai dL (1,6860) 

sehingga terdeteksi autokolerasi. Cara menghilangkannya adalah model di 

estimasi menggunakan cross-section SUR. setelah disembuhkan nila DW menjadi 

(2,102287) lebih besar dari nilai dL (1,6860) dan telah terbebas dari autokolerasi.  

2. Estimasi Model Data Panel 

a. Pendekatan Pooled Least Squares ( PLS) 

 Pertama-tama dilakukan pengolahan data dengan metode pendekatan 

Pooled least Squares, sebagai salah satu syarat untuk melakukan uji F-Restricted. 

Dari hasil pengolahan program E-Views 6.0 didapatkan hasl seperti tampilan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Regresi Data Panel: Pooled Least Square 

 

 

Sumber: Data diolah. Lampiran 6 

 

b. Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

 Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan metode pendekatan Fixed 

Effect Model untuk dibandingkan dengan metode pendekatan Pooled Least 

Square pada uji F-Restricted. Dari hasil pengolahan program E-Views 6.0 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Regresi Data Panel: Fixed Effect Model 

   

  

Sumber: Data diolah. Lampiran 6. 

c. PLS vs FEM 

 Untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan, maka 

digunakan uji F-Restricted dengan cara membandingkan F-statistik dan F-tabel. 

Sebelum membandingkan F-statistik dan F-tabel terlebih dahulu dibuat 

hipotesisnya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Ho: Model PLS (Restricted) 

R-squared -0,705168 
Adjusted R-squared -0,0738823 

R-squared 0,980092 

Adjusted R-squared 0,975510 
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H1: Model FEM (Unrestricted) 

 Dari hasil regresi berdasarkan metode Fixed Effect Model dan Pooled 

Least Square diperoleh nilai F-statistik yakni sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

F-Restricted 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: Untitled    

Test cross-section fixed effects  

     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
Cross-section F 187,437420 (25,126) 0,0000 

     

dari tabel di atas diperoleh nilai F-statistik adalah 187,437420 dengan nilai F-tabel 

pada df (25,126) α = 5 % adalah 1,75, sehingga nilai F statistik > F tabel, maka Ho 

ditolak, sehingga model data panel yang dapat digunakan adalah Fixed Effect 

Model 

 

Ho diterima    Ho ditolak 

     

           1,75        187,437420 

Gambar 4.1.  F-Restricted 
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Berdasarkan gambar 4.1 di atas terlihat bahwa F-restricted (F-statistik) > 

F-tabel, maka Ho ditolak, artinya model data panel yang digunakan adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 

d. Pendekatan Random Effect Model 

Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah Fixed Effect 

Model, model data panel masih harus dibandingkan lagi antara Fixed Effect Model 

dengan Random Effect Model. Pendekatan Random effect Model memiliki syarat 

bahwa number of unit cross section > number of coefficient. Tetapi pada 

penelitian kali ini, persamaan regresi memenuhi syarat tersebut, dimana number of 

unit cross section > number of coefficient sehingga pendekatan random effect 

dapat dilakukan juga pada penelitian ini. Kemudian harus di uji kembali antara 

fixed effect model dengan random effect model Mana yang lebih baik,  dengan 

menggunakan Uji Hausman. 

e. FEM vs REM 

Untuk mengetahui model data apa yang akan digunakan, maka digunakan 

uji Hausman dengan cara membandingkan nilai chi-square statistic dan chi-

square table. Sebelum membandingkan chi-square statistic dan chi-square table 

terlebih dahulu dibuat hipotesisnya. Adapun  hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

 Ho = Random Effect Model 

 H1 = Fixed Effect Model. 
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Tabel 4.5 

             Uji Hausman 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: Untitled    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 12,274059 4 0,0154 

     
          

dari tabel diatas diperoleh nilai Chi-square statistic 12,274059, dengan Chi-

square table pada df (4), sehingga nilai Chi-square statistic > Chi-square table, 

maka Ho ditolak, sehingga model data panel yang dapat digunakan adalah Fixed 

Effect Model. 

3. Pengujian Model 

a. Keseluruhan Periode Penelitian (2004-2009) 

 Untuk melihat seberapa besar pengaruh seluruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, pertama kali dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik data panel. Hal ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

independen  terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memasukkan 

perubahan kebijakan selama periode penelitian. 

 Adapun hasil pengolahan data dengan keseluruhan periode dalam 

penelitian ini yakni sebagai berikut. 
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             Tabel 4.6 

Hasil perhitungan estimasi data panel terhadap keseluruhan periode 

penelitian (2004-2009) 

                  Variable    PDRB 

 

   Coefficient     t-Statistic      Prob 

                    C    15,31618     15,72422      0.0000 

                    LN JLN?      0,176395     6,153410      0,0000 

                    LN LISTRIK?  0,489913     4,544875        0,0000 

                    LN TLP?               0,469165            1,918595         0,0573  

                     LN AIR?              0,006187            0,436706         0,6631 

                     Fixed Effects (Cross) 

_ACEH--C  -0,358766   

_SUMUT--C  -0,028649   

_SUMBAR-- C           -0,587555   

_RIAU--C    1,104439   

_JAMBI--C             -0,976605   

_BENGKULU-C    0,240504   

_SUMSEL-- C            -0,702190   

_LAMPUNG-- C        -0,670503   

_JAKARTA--C  0,837989 
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_JABAR--C   0,508889  

_JATENG--C   0,401528   

_YOGYA--C            -0,690438   

_JATIM--C   0,863651   

_BALI--C            -0,371060   

_NTB--C            -0,040716   

_NTT--C            -0,441426   

_KALBAR--C             0,142490   

                        _KALTENG-- C         0,139634   

_KALSEL--C            -0,062073   

_KALTIM--C   1,768527   

_SULUT--C            -0,099249   

_SULTENG--C  0,141492   

_SULSEL-- C   0,046514   

_SULTRA-- C            -0,011411   

_MALUKU-- C         -1,299930   

_IRJA-- C             0,144911   

 R-squared  0,980092 

                       Adjusted R-squared    0,975510 

                        F-statistic            213,9020 

 Prob(F-statistic)        0,000000  

   Sumber: Output Pengolahan Data dengan Program Eviews 6. Lampiran 6. 
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1. Analisa Pengaruh Jalan, Listrik, Telepon, dan Air terhadap  Pertumbuhan  

Ekonomi di Indonesia secara simultan (bersama) 

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara bersamaan terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, 

pengujian secara serentak ingin melihat apakah variabel jalan, listrik, telepon 

dan air berpengaruh terhadap PDRB  atau tidak.Untuk melihat apakah ada atau 

tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari 

nilai signifikannya. Apabila nilai sig < 0,05, maka terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, yang mengandung 

arti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel modal dan tingkat 

pendidikan terhadap output produksi. Sebaliknya, apabila nilai sig. > 0,05, 

maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Artinya, variabel bebas pada penelitian ini yaitu variabel jalan, 

listrik, telepon, dan air tidak mempengaruhi variabel terikat, yaitu PDRB. 

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel terikatnya, maka digunakan uji F dengan cara 

membandingkan F-statistik dengan F-tabel. Dengan n=156, k=4 maka df (k-1, 

n-k) = (3, 152). Pada α = 5% diperoleh nilai F-tabel = 2,66. jika dibandingkan 

F-hitung (213,9020) > F-tabel (2,66) maka variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama pada tingkat kepercayaan 

95%. 
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             Ho diterima                               Ho ditolak 

 

         2,66    213,9020 

     Gambar 4.2. Hasil Uji F-Statistik 

 Berdasarkan gambar 4.2 di atas maka terlihat bahwa F-statistik (213,9020) 

> F-tabel (2,66), maka Ho ditolak, artinya variabel bebas (Jalan, Listrik, Telepon, 

Air) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikatnya 

(pertumbuhan ekonomi) pada tingkat kepercayaan 95 persen.  

2. Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya.  

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam  tabel 4.6  koefisien determinasi 

adalah sebesar 0,980092 hal ini terlihat bahwa 98,01 persen variasi variabel 

dependen yang dapat dijelaskan variasi variabel independen. Sedangkan sisanya 

1,99 persen dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. 
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3. Analisa Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik,Telepon, dan Air terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia secara parsial (individu) 

 Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam  menjelaskan variasi variabel dependen. 

Untuk melakukan uji t dengan cara Quick Look, yaitu melihat nilai probability dan 

derajat kepercayaan yang ditentukan dalam penelitian atau melihat nilai t tabel 

dengan t hitungnya. Jika nilai Probability < derajat kepercayaan yang ditentukan 

dan jika nilai t hitung lebih tinggi dari t tabel maka suatu variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependennya (Kuncoro, 2003:219). 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (Jalan, 

Listrik, Telepon dan Air) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya 

(Pertumbuhan Ekonomi), yaitu dengan membandingkan masing-masing nilai t-

statistik dari regresi dengan t-tabel dalam menolak atau menerima hipotesis. Pada 

tingkat kepercayaan α = 5 %, df = 152, maka diperoleh t-tabel 1,93494. 

                                               H0 diterima 

Ho ditolak                                                                                                 Ho ditolak 

        b                                                                                              a               d         

c                1,93494           1,93494 

      Gambar 4.3. Hasil Uji t-statistik. 

            Keterangan Gambar: 
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 a = Jalan (6,153410) 

 b = Listrik (4,544875)     

 c. = Telepon ( 1,918595) 

 d. = Air (0,436706) 

  Berdasarkan gambar diatas maka terlihat bahwa : 

 1. Variabel Jalan t-statistiknya > t-tabel yang berarti Ho ditolak 

 2. Variabel Listrik t-statistiknya > t-tabel yang berarti Ho ditolak 

 3. Variabel Telepon t-statistiknya > t-tabel yang berarti Ho diterima 

 4. Variabel Air t-statistiknya < t-tabel yang berarti Ho diterima 

Dari gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa variabel jalan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari nilai t tabel 

(1,93494) < t-statistik (6,15) dengan tingkat  keyakinan  sebesar 95 persen (α = 5 

%).  Jalan  merupakan salah satu infrastruktur yang paling penting yang 

digunakan oleh setiap pejalan kaki, kendaraan beroda empat maupun beroda dua 

untuk sampai ke tempat yang mereka tuju.  Hasil regresi Tabel 4.6 menunjukkan 

bahwa nilai thitung variabel jalan sebesar  6,153410 dan probabilitasnya sebesar 

0,0000 karena probabilitasnya kurang dari 0.05 maka variabel jalan  mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (PDRB). Begitupula dengan 

 nilai koefisien regresi 0,176395 yang artinya apabila jalan naik 1 persen, maka 

PDRB naik sebesar 0,176395 persen, ceteris paribus.  
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Pada variabel Listrik memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya pasokan produksi listrik dari 

pemerintah daerah, dan adanya penambahan pembangkit listrik di setiap daerah. 

Hasil regresi Tabel 4.6  menunjukkan bahwa  nilai thitung variabel  listrik sebesar 

4,544875 dan probabilitasnya sebesar 0,0000 karena probabilitasnya kurang dari 

0.05 maka variabel  listrik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (PDRB).  Begitupula dengan nilai koefisien regresi 0,489913 yang 

artinya apabila listrik naik 1 persen, maka PDRB naik sebesar 0,489913 persen, 

ceteris paribus.  

Pada variabel telepon mempunyai tidak mempunyai pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil regresi tabel 4.6 menunjukkan nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  variabel telepon sebesar 1,918595 dan probabilitasnya sebesar 0,0573 

kurang dari 0.05 maka variabel telepon tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (PDRB). Begitupula dengan Koefisien 

regresi variabel telepon sebesar 0,469165 berarti bahwa setiap peningkatan  

jumlah telepon sebesar 1 persen, maka PDRB turun sebesar 0,469 persen, cateris 

paribus. Ini disebabkan karena Jumlah  telepon yang tinggi bila tidak dibarengi 

dengan jumlah pemakai yang sesuai dapat menyebabkan  turunnya pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini karena jumlah sambungan telepon yang  banyak  tidak akan 

memperluas pasar, bila tidak dibarengi dengan penyediaan pasar tenaga kerja 

yang memadai.  
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Air  merupakan  salah  satu  infrastruktur penting yang dibutuhkan 

manusia untuk memenuhi hidupnya. Namun semakin kesini air sudah langka 

untuk didapatnya, terutama air bersih. Dan pemerintah sudah berusaha dengan 

berbagai  macam  cara  untuk menyediakan air bersih disetiap daerah namun 

selalu saja ada yang tidak kebagian. Dan tarif air semakin kesini juga semakin 

naik. Hasil regresi Tabel 4.6 menunjukkan bahwa  nilai thitung variabel air sebesar 

0,436706  dan  probabilitasnya  sebesar 0,6631. karena probabilitasnya lebih  dari 

0.05 maka variabel air tidak  mempunyai pengaruh  terhadap variabel dependen 

(PDRB). Begitupula dengan nilai koefisien regresi 0,006187 yang artinya apabila 

air naik 1 persen, maka PDRB turun sebesar 0,006187 persen, ceteris paribus.   

 

4. Interpretasi Hasil Analisis 

Tabel 4.7 

Interpretasi Koefisien Fixed Effect Model 

         Koef   Indv Effect 

   C    15,31618           

LN JLN?      0,176395      

LN LISTRIK?   0,489913      

LN TLP?              0,469165           

LN AIR?              0,06187 

Fixed Effects (Cross) 

_ACEH--C   -0,358766  14,957414 
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_SUMUT--C   -0,028649  15,287531 

_SUMBAR-- C            -0,587555  14,728625 

_RIAU--C     1,104439  16,420619 

_JAMBI--C               -0,976605  14,339575 

_BENGKULU-C     0,240504  15,556684 

_SUMSEL-- C              -0,702190  14,61399 

_LAMPUNG-- C         -0,670503  14,645677 

_JAKARTA--C   0,837989  16,154169 

_JABAR--C    0,508889  15,825069 

_JATENG--C    0,401528  15,717708 

_YOGYA--C              -0,690438  14,625742 

_JATIM--C    0,863651  16,179831 

_BALI--C              -0,371060  14,94512 

_NTB--C              -0,040716  15,275464 

_NTT--C              -0,441426  14,874754 

_KALBAR--C               0,142490  15,45867 

_KALTENG-- C          0,139634  15,455814 

_KALSEL--C              -0,062073  15,254107 

_KALTIM--C    1,768527  17,084707 

_SULUT--C              -0,099249  15,216931 

_SULTENG--C   0,141492  15,457672 

_SULSEL-- C    0,046514  15,362694 
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_SULTRA-- C              -0,011411  15,304769 

_MALUKU-- C           -1,299930  14,01625 

_IRJA-- C              0,144911  15,461091 

   Sumber: Lampiran 6. 

1. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Aceh akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 14,96 Rupiah. 

2. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Sumatera Utara akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 15,29 Rupiah. 

3. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Sumatera Barat  akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 14,73 Rupiah. 

4. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Riau akan mendapatkan pengaruh  

individu/wilayah  terhadap PDRB sebesar 16,42Rupiah. 

5. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Jambi akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 14,34 Rupiah. 

6. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Sumatera Selatan  akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 15,56 Rupiah. 
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7. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Bengkulu  akan mendapatkan pengaruh 

individu terhadap PDRB sebesar 14,61 Rupiah. 

8. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Lampung  akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 14,65Rupiah. 

9. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Jakarta akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 16,15  Rupiah. 

10. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Jawa Barat  akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 15,83 Rupiah. 

11. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Jawa Tengah akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 15,72 Rupiah. 

12. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Yogya  akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 14,63 Rupiah. 

13. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Jawa Timur akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 16,18  Rupiah. 
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14. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Bali akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah  terhadap PDRB sebesar 14,95  Rupiah. 

15. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi NTB akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah  terhadap PDRB sebesar 15,28 Rupiah. 

16. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi NTT  akan mendapatkan pengaruh 

individu terhadap PDRB sebesar 14,87 Rupiah. 

17. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Kalimantan Barat  akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 15,46  Rupiah. 

18. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Kalimantan Tengah  akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 15,46 Rupiah. 

19. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Kalimantan Selatan akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah terhadap PDRB sebesar 15,25  Rupiah. 

20. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Kalimantan Timur  akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah  terhadap PDRB sebesar 17,08 Rupiah. 
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21. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Sulawesi Utara  akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah  terhadap PDRB sebesar 15,22 Rupiah. 

22. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Sulawesi Tengah  akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap PDRB sebesar 15,46 Rupiah. 

23. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Sulawesi Selatan akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah  terhadap PDRB sebesar 15,36 Rupiah. 

24. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Sulawesi Tenggara akan mendapatkan 

pengaruh individu/wilayah  terhadap PDRB sebesar 15,30 Rupiah. 

25. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Maluku  akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah  terhadap PDRB sebesar 14,02Rupiah. 

26. Bila terdapat perubahan Jalan, Listrik, Telepon, dan Air baik antar daerah 

maupun antar waktu, maka propinsi Irian Jaya  akan mendapatkan pengaruh 

individu/wilayah  terhadap PDRB sebesar 15,46  Rupiah. 

a. Jalan  

  Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa jalan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena jalan merupakan salah satu 

prasarana penting dalam transportasi darat. Hal ini karena fungsi strategis yang 

dimiliknya, yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lain. 
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jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah 

pemasaran, sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan 

perekonomian suatu wilayah. Panjang jalan disajikan menurut propinsi, 

kewenangan pembinaan, jenis permukaan serta kondisi jalan. 

  Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan jalan antara lain belum 

optimalnya pengendara jalan dalam mempergunakan jalan dengan sebaik-

baiknya, jalan dalam kondisi rusak diakibatkan banyaknya mobil-mobil besar 

yang lalu lalang melewati jalan tanpa aturan. Dan perbaikan jalan setiap 

tahunnya, pemerintah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit agar kondisi jalan 

selalu dalam keadaan baik. 

  Penelitian ini sama dengan teori Solow yang menyatakan bahwa jalan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena 

teori Solow menyatakan bahwa hanya terdapat berbagai jenis kapital. 

Perusahaan privat melakukan  investasi pada bentuk kapital biasa, sedangkan 

pemerintah juga melakukan investasi pada berbagai bentuk kapital publik yaitu 

infrastruktur seperti jalan, jembatan dan saluran pembuangan. Selain itu 

penelitian ini sama juga dengan penelitian sebelumnya yaitu: Wylie (1996), 

Agenor dan Moreno-Dodson (2009) dimana semua penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 

b. Listrik 

  Dari pengujian Hipotesis dapat dilihat bahwa listrik berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena listrik merupakan sumber penerangan bagi 
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kehidupan dan salah satu sumber utama dalam faktor produksi. Walaupun 

listrik sering mengalami pemadaman bergilir di daerah Sumatera dan daerah 

sekitarnya. tetapi listrik mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena listrik mempunyai kaitan erat dengan 

produktivitas kerja. 

  Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Anas terhadap 306 

perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa akibat kekurangan tenaga listrik 

maka 64 persen perusahaan mempunyai generator listrik sendiri dan 18 persen 

investasi perusahaan ditujukkan untuk infarstruktur listrik, sehingga 

perusahaan-perusahaan besar harus membayar US$ 0,07/MW untuk 

memproduksi listrik sementara perusahaan kecil membayar US$ 1,68/ MW 

(Anas, 1996: 12). Sedangkan menurut Sunggu Aritonang, Direktur Niaga dan 

pelayanan PLN bahwa PLN tidak dapat menambah pelanggan baru lagi karena 

harus mengutamakan pelanggan lama dahulu ditengah keterbatasan kapasitas 

listrik PLN. 

  Namun penelitian ini sama  menurut penelitian terdahulu yaitu: Wylie 

(1996) dan Herranz-Loncan (2008) yang menyatakan bahwa Listrik 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena 

adanya kaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi serta 

produktivitas pekerja. 

c. Telepon 

Dari pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa telepon merupakan salah satu 

infrastruktur yang sering digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi 
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tetapi telepon tidak  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ini disebabkan karena menurunnya jumlah 

pelanggan, terbatasnya jaringan, kualitas jasa telepon sangat rendah.  Dapat 

disimpulkan bahwa setiap naiknya  jumlah sambungan telepon setiap tahunnya 

apabila tidak dibarengi dengan naiknya jumlah pelanggan atau konsumen dapat 

menyebabkan turunnya  pertumbuhan ekonomi. Itu yang menyebabkan telepon 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

(PDRB). 

  Penelitian ini sama dengan Canning, model Canning menyatakan bahwa 

elastisitas telepon seharusnya 0,144. Ini disebabkan dipakai. Data ini juga 

hanya menggunakan satuan sambungan telepon (sst) yang fixed line dan bukan 

data jumlah pulsa yang terpakai selama satu tahun dan tidak mengikuti 

sertakan data pelanggan untuk telepon bergerak. Kualitas jasa telepon di 

indonesia juga sangat rendah. Pada tahun 1989 tingkat kegagalan sebesar 

5,75/subscriber/bulan, sementara pada tahun 1993 turun menjadi 

2,6/subsciber/bulan (World Bank,1995: 55). 

  Penelitian ini berbeda dengan teori Solow dan penelitian sebelumnya 

yaitu: Wylie (1996), Canning (1999), Hardy (1980), Waverman (1996), Norton 

(1992) menyatakan bahwa Telepon mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

d. Air 

  Dari pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Air tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena tingkat 



94 

 

elastisitas air bersih sebesar 0,006187 𝑀3. Hal ini dikarenakan masih banyak 

daerah yang menggunakan air sumur dan sungai yang tidak tercatat disini. 

Disamping itu jumlah air bersih setiap tahunnya selalu menurun dikarenakan 

jumlah penduduk di setiap propinsi lebih banyak sedangkan jumlah kapasitas 

air bersih terbatas. Data ini diperoleh dari  PDAM setiap propinsi yang 

dihasilkan setiap tahunnya . Walaupun secara perlahan penduduk terutama di 

perkotaan mulai beralih menggunakan air bersih dari PDAM yang ditunjukkan 

dengan tingkat kenaikan dari tahun 2004 sebesar 0,08 m
3
 /kapita dan tahun 

2009  sebesar 0,011 m
3
/ kapita. Ini berarti pertumbuhan penggunaan air bersih 

yang lebih besar lagi agar dapat meningkatkan pertumbuhan. 

  Penelitian ini berbeda dengan Teori Solow yang menyatakan bahwa Air 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

selain itu penelitian sebelumnya yaitu: Wylie (1996), Herranz-Loncan (2008),  

Agenor dan Moreno-Dodson (2009) menyatakan bahwa air mempunyai 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya kaitan 

antara infarstruktur publik dan pertumbuhan ekonomi antara lain dapat 

dijelaskan melalui peran infarstruktur dalam meningkatkan produktivitas para 

pekerja dimana pekerja-pekerja tersebut secara nyata digunakan sebagai input 

dalam proses produksi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat apabila panjang jalan 

naik sebesar 1 persen, maka  pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 

0,176395 persen, dengan dilaksanakannya desentralisasi  jalan maka 

pemerintah daerah  memiliki  kewenangan yang lebih luas untuk membangun 

jalan dan  memperbaiki  jalan yang rusak di suatu daerah. Sehingga jalan 

memiliki kontribusi yang positif terhadap proses pembentukan kualitas dan 

kuantitas yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

2. Infarstruktur listrik menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan tingkat keyakinan sebesar 95 

persen. Sebagai salah satu wujud  pelaksanaan  sambungan  listrik di wilayah-

wilayah pelosok di Indonesia adalah  suatu  sumber  utama bagi wilayah-

wilayah tersebut untuk melakukan segala aktivitasnya. Hal ini membuat 

pemerintah daerah semakin meningkatkan  pendapatan listrik  guna 

peningkatan  pertumbuhan ekonomi di propinsi tersebut.  
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3. Infrastruktur telepon tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia . hal ini dapat diketahui apabila nilai 

sambungan telepon naik sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi juga 

akan turun sebesar 0,46 persen. Ini dikarenakan menurunnya kualitas jasa 

telepon, turunnya pelanggan, dan naiknya tarif  telepon. Telepon merupakan 

aset yang paling penting bila didukung dengan perencanaan yang baik, kualitas 

yang tinggi, dan kuantitas yang mencukupi. namun, hal ini tidak sama dengan 

penelitian ini karena meskipun jumlah sambungan telepon yang pesat, apabila 

tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik, kuantitas yang mencukupi dan 

kualitas yang tinggi justru dapat menambah beban berat bagi proses 

pembangunan dan dengan demikian dapat menurunkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

4. Infarstruktur air tidak berpengaruh signifikan dan mempunyai pengaruh yang 

negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan tingkat keyakinan 

sebesar  95 persen. Sebagai salah satu wujud pelaksanaan penyediaan air bersih 

di daerah-daerah pedaleman adalah suatu sumber utama bagi daerah-daerah 

pedaleman untuk melakukan segala aktivitasnya. Hal ini membuat pemerintah 

daerah semakin meningkatkan penyediaan air bersih guna peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Namun yang terjadi justru 

sebaliknya, bahwa peningkatan air bersih yang ada belum berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tidak berpengaruhnya air 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dilihat dari sisi jumlah air bersih 

yang langka, naiknya tarif air, dan lain-lain. 
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5. Secara bersama-sama, seluruh variabel kebijakan desentralisasi fiskal 

berpengaruh   signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini 

dapat dilihat dari F hitung yang signifikan pada taraf keyakinan 95 persen. 

Selain itu, varibel independen dalam  model  juga mampu  menjelaskan variasi 

dari variabel dependen sebesar 97,82 persen, sedangkan sisanya yaitu 2,18 

persen dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model. 

B. Implikasi 

 Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba mengungkapkan beberapa 

implikasi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di suatu propinsi-

propinsi di Indonesia, diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang 

hal tersebut. Misalnya dengan kebijakan penyediaan infarstruktur secara gratis 

yang terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat 

terjadi secara merata (mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi) menurut 

Lin dan Liu (2000). Ada dua hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas, investasi modal, 

dan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. 

2. Dalam hal menentukan pembangunan jalan maupun perbaikan jalan di suatu 

daerah, juga harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Hal ini karena pasca 

diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, setiap daerah cenderung 

meningkatkan pembangunan jalan dengan cara menggali potensi daerah guna 

mengisi besarnya nilai pembangunan tersebut. 
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3. Hendaknya sambungan listrik semakin ditingkatkan, pemadaman listrik secara 

bergilir di hentikan, dan tarif listrik diturunkan guna terciptanya kualitas dan 

kuantitas yang baik sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi guna 

mengisi kehidupan yang lebih baik agar dapat mengurangi kekurangan yang 

akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 

4. Apabila terdapat sambungan telepon yang tinggi hendaknya juga dibarengi 

dengan peningkatan kualitas teleponnya dan jumlah pemakai yang banyak. Hal 

ini sangat diperlukan, karena sambungan telepon yang banyak tidak 

memberikan keuntungan yang signifikan bagi suatu daerah, justru dapat 

merugikan dan dapat menghambat proses pembangunan. 

5. Hendaknya ketersediaan air bersih lebih ditingkatkan lagi, terutama di daerah 

pelosok Indonesia. kualitas air harus selalu terjaga agar tidak adanya 

pencemaran guna memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang lebih baik. 

Kalau semua itu terjadi pasti pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat 

setiap tahunnya.  

6. Dengan kemajuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, diharapkan BPS di daerah 

mampu menyediakan data yang lebih komprehensif dan menyediakan 

informasi yang lebih mudah untuk untuk diakses oleh masyarakat. Hal ini 

karena ketersediaan data dan informasi yang disediakan BPS di daerah 

setidaknya dapat menunjang kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri sehingga 

masyarakat dan pelaku ekonomi dapat dengan mudah mendapatkan dan 

mengetahui perkembangan ekonomi di daerahnya. 
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LAMPIRAN 1. DATA HASIL REGRESI 

Propinsi Thn  PDRB/kapita Jalan/kapita Listrik/kapita Tlp/kapita Air/kapita 

Aceh 2004  8,983 0.00183606 147.0157373 0.1825 0.001902 

Aceh 2005  8,074 0.00263728 148.1745101 0.1829 0.003116 

Aceh 2006  8,199 0.00198024 161.5342169 0.1829 0.002752 

Aceh 2007  8,018 0.00079543 182.4308419 0.1837 0.001954 

Aceh 2008  7,583 0.00185742 200.2580984 0.1834 0.00163 

Aceh 2009  7,915 0.00187055 206.9775566 0.1847 0.002891 

Sumut 2004  6,418 0.00120234 158.0349531 0.0835 0.013604 

Sumut 2005  6,770 0.00124463 164.030006 0.0838 0.012569 

Sumut 2006  7,190 0.00109789 170.9054179 0.0846 0.015194 

Sumut 2007  7,686 0.00084377 175.9080353 0.0838 0.013365 

Sumut 2008  8,178 0.00117438 182.318195 0.0853 0.013436 

Sumut  2009  8,422 0.00121913 199.1605586 0.0884 0.014735 

Sumbar 2004  5,689 0.00144855 151.9890305 0.1927 0.008725 

Sumbar 2005  6,016 0.00209061 156.4421779 0.1932 0.007829 

Sumbar 2006  6,385 0.00143122 160.7713287 0.1947 0.00831 

Sumbar 2007  6,790 0.00195609 166.9144191 0.1957 0.005107 

Sumbar 2008  7,222 0.00200623 174.7402314 0.1966 0.009468 

Sumbar  2009  7,657 0.00200375 180.8470099 0.1951 0.009906 

Riau 2004  13,581 0.00084664 96.62956608 0.1313 0.00863 

Riau 2005  14,316 0.00117869 101.6610131 0.1315 0.001993 

Riau 2006  15,053 0.00186896 105.5594546 0.1333 0.002416 

Riau 2007  15,566 0.001016 109.8002353 0.1344 0.002273 

Riau 2008  16,446 0.00104923 116.68295 0.1336 0.0025 



Riau 2009  17,013 0.00105555 124.9803417 0.1405 0.00219 

Jambi 2004  3,865 0.00129387 89.77852804 0.1647 0.007726 

Jambi 2005  4,081 0.0016703 84.45977301 0.1655 0.006802 

Jambi 2006  4,321 0.00115611 88.08397728 0.1668 0.006723 

Jambi 2007  4,616 0.00166965 96.65245378 0.1674 0.006744 

Jambi 2008  4,946 0.00175502 107.8545985 0.1678 0.007442 

Jambi 2009  5,708 0.00178219 115.5282616 0.1671 0.007285 

Sumsel 2004  6,354 0.00198942 95.28529632 0.1534 0.005752 

Sumsel 2005  6,661 0.00158529 99.27837373 0.1538 0.005521 

Sumsel 2006  7,008 0.00066359 102.5163233 0.154 0.006686 

Sumsel 2007  7,417 0.00171521 106.9932677 0.1543 0.00762 

Sumsel 2008  7,795 0.00177561 114.8847967 0.1545 0.008087 

Sumsel 2009  7,999 0.00189373 116.9534121 0.1558 0.007965 

Bengkulu 2004  3,437 0.00145029 89.90345773 0.2433 0.005886 

Bengkulu 2005  3,637 0.00115009 114.3905223 0.2441 0.006852 

Bengkulu 2006  3,853 0.001392 117.1144809 0.2618 0.005372 

Bengkulu 2007  4,085 0.00356394 124.0820557 0.2399 0.00332 

Bengkulu 2008  4,287 0.00374522 132.6847051 0.2392 0.006203 

Bengkulu 2009  4,378 0.00380235 142.7732032 0.2413 0.007624 

Lampung 2004  3,714 0.00091412 88.12267486 0.0818 0.002864 

Lampung 2005  3,863 0.00071697 96.25723131 0.0821 0.001426 

Lampung 2006  4,056 0.00078282 103.6971612 0.0826 0.001984 

Lampung 2007  4,289 0.00089572 111.1696867 0.0829 0.002285 

Lampung 2008  4,523 0.0009337 118.931366 0.0831 0.002539 

Lampung 2009  4,838 0.00096236 121.2273795 0.0889 0.00165 



Jakarta 2004  28,989 0.00048617 316.8620412 0.1786 0.029232 

Jakarta 2005  30,732 0.00059774 327.7340557 0.1799 0.08086 

Jakarta 2006  32,559 0.00051396 338.377922 0.1831 0.068306 

Jakarta 2007  34,656 0.00055611 349.2862612 0.1873 0.066726 

Jakarta 2008  36,797 0.00076612 389.7800815 0.1899 0.073398 

Jakarta 2009  39,082 0.00075085 415.244114 0.2941 0.069817 

Jabar 2004  5,342 0.00029644 142.6821954 0.0288 0.000604 

Jabar 2005  5,641 0.00033337 148.7308231 0.0288 0.004322 

Jabar 2006  5,980 0.00040208 154.458689 0.0289 0.004055 

Jabar 2007  6,364 0.00044008 163.7728873 0.0295 0.003393 

Jabar 2008  6,739 0.00045113 172.4226601 0.0296 0.004513 

Jabar 2009  7,372 0.00049301 179.2149865 0.0391 0.005028 

Jateng 2004  4,193 0.00045744 156.6993715 0.0373 0.005271 

Jateng 2005  4,417 0.00058368 166.6636249 0.0374 0.006048 

Jateng 2006  4,653 0.00056333 174.2271797 0.0376 0.005795 

Jateng 2007  4,913 0.00056941 183.9067128 0.0381 0.005332 

Jateng 2008  5,181 0.00059032 190.5540981 0.0379 0.006431 

Jateng 2009  5,226 0.00062299 196.3255208 0.0421 0.006958 

Yogya 2004  4,670 0.00085206 237.6810236 0.3238 0.006399 

Yogya 2005  4,891 0.00085235 199.7358778 0.3252 0.006288 

Yogya 2006  5,071 0.00089371 194.9778033 0.328 0.007287 

Yogya 2007  5,290 0.00090383 215.6352685 0.3325 0.00561 

Yogya 2008  5,555 0.00105279 222.7895893 0.3416 0.006157 

Yogya 2009  6,417 0.00117368 229.7402943 0.3318 0.006449 

Jatim 2004  6,463 0.00052411 168.0976558 0.0329 0.009243 



Jatim 2005  6,840 0.00064133 171.8651643 0.033 0.008064 

Jatim 2006  7,237 0.00067468 175.403891 0.0333 0.049208 

Jatim 2007  7,679 0.00073181 179.5465387 0.0336 0.009244 

Jatim 2008  8,133 0.00074572 183.8539818 0.0341 0.00887 

Jatim 2009  8,305 0.00075639 190.101374 0.0385 0.009567 

Bali 2004  5,130 0.00079445 169.7158162 0.2463 0.02142 

Bali 2005  5,416 0.00012133 175.7483184 0.2472 0.025912 

Bali 2006  5,701 0.00114014 179.2388988 0.2739 0.020197 

Bali 2007  6,039 0.001199 184.3929086 0.2772 0.024182 

Bali 2008  6,316 0.00128458 189.1505946 0.2497 0.027179 

Bali 2009  6,551 0.00130669 193.9635397 0.2872 0.025284 

NTB 2004  3,317 0.0004002 74.61559589 0.1132 0.007448 

NTB 2005  3,374 0.00090685 75.94242227 0.1138 0.008821 

NTB 2006  3,466 0.00049131 76.64350035 0.1144 0.01128 

NTB 2007  3,636 0.00069063 78.25497999 0.1148 0.006234 

NTB 2008  3,773 0.00095151 80.41265611 0.1155 0.008567 

NTB 2009  3,880 0.00097751 85.45752956 0.1197 0.014154 

NTT 2004  2,036 0.00175925 44.7633954 0.1091 0.001986 

NTT 2005  2,106 0.0027864 46.30785894 0.1092 0.003726 

NTT 2006  2,213 0.0016019 47.30063685 0.1095 0.005045 

NTT 2007  2,327 0.00174515 48.45418074 0.1096 0.003613 

NTT 2008  2,408 0.00267324 52.5971604 0.1095 0.002693 

NTT 2009  2,514 0.00277337 57.02857941 0.1151 0.004243 

Kalbar 2004  5,114 0.00083303 109.209931 0.1172 0.003803 

Kalbar 2005  5,354 0.00123658 113.4870176 0.1165 0.006771 



Kalbar 2006  5,634 0.00097089 115.4517659 0.1179 0.007139 

Kalbar 2007  5,973 0.00111875 117.6865334 0.1193 0.006987 

Kalbar 2008  6,085 0.00116151 121.7495609 0.1181 0.006335 

Kalbar 2009  6,171 0.00123385 125.3751436 0.1297 0.000724 

Kalteng 2004  5,991 0.0015465 137.7883078 0.1432 0.007002 

Kalteng 2005  6,344 0.00279057 101.7346047 0.1434 0.006811 

Kalteng 2006  6,714 0.00106686 105.912556 0.144 0.008213 

Kalteng 2007  7,122 0.00142128 109.8075168 0.1408 0.00772 

Kalteng 2008  7,306 0.00246238 111.0737407 0.158 0.007095 

kalteng 2009  7,435 0.00255008 119.6036868 0.1463 0.007998 

Kalsel 2004  6,135 0.00119147 128.1842357 0.0874 0.010949 

Kalsel 2005  6,422 0.00120994 159.6797124 0.0878 0.011039 

Kalsel 2006  6,742 0.00129404 165.1365901 0.0881 0.012767 

Kalsel 2007  7,147 0.00013177 170.4613888 0.0889 0.013087 

Kalsel 2008  7,199 0.00132989 174.5500489 0.0901 0.013563 

Kalsel 2009  7,374 0.00135581 178.4341105 0.1039 0.015386 

Kaltim 2004  25,625 0.0009811 116.548363 0.0916 0.016744 

Kaltim 2005  26,438 0.00135064 121.9672273 0.0923 0.018382 

Kaltim 2006  27,191 0.00106919 123.8106657 0.0927 0.012999 

Kaltim 2007  27,526 0.0010191 124.7405466 0.0933 0.012999 

Kaltim 2008  27,675 0.00114659 125.5271741 0.0938 0.020762 

Kaltim 2009  27,734 0.00118993 126.7942213 0.1034 0.02343 

Sulut 2004  5,350 0.00124196 154.5070105 0.1548 0.007986 

Sulut 2005  5,612 0.00102352 159.0798187 0.1552 0.009165 



Sulut 2006  5,959 0.00086805 161.4783079 0.1556 0.005553 

Sulut 2007  6,345 0.00128424 163.1496752 0.1568 0.004068 

Sulut 2008  6,445 0.00125386 166.1845612 0.1622 0.006228 

Sulut 2009  6,660 0.00131507 170.1002732 0.1539 0.004003 

Sulteng 2004  4,118 0.00152979 94.34996237 0.0815 0.003458 

Sulteng 2005  4,460 0.00186337 100.5260324 0.0854 0.005896 

Sulteng 2006  4,776 0.00104819 103.7806702 0.0857 0.005203 

Sulteng 2007  5,193 0.00156166 106.1924267 0.0802 0.005131 

Sulteng 2008  5,363 0.00159734 108.5586425 0.0859 0.010934 

Sulteng 2009  5,564 0.00176204 111.6796945 0.092 0.005312 

Sulsel 2004  4,638 0.0016171 145.7563969 0.0655 0.00319 

Sulsel 2005  4,533 0.00152711 147.8822807 0.0656 0.006928 

Sulsel 2006  4,837 0.00249851 140.4148666 0.0631 0.007036 

Sulsel 2007  5,144 0.00265396 143.7702806 0.0628 0.007242 

Sulsel 2008  5,181 0.0026694 148.1867074 0.0646 0.008124 

Sulsel  2009  5,257 0.00282061 151.0393071 0.0647 0.008243 

Sultra 2004  3,350 0.00102303 78.93805659 0.094 0.00269 

Sultra 2005  3,595 0.00167832 81.24300699 0.0943 0.004136 

Sultra 2006  3,871 0.00111575 85.06637594 0.0949 0.007287 

Sultra 2007  4,179 0.00122817 87.78877947 0.0961 0.002657 

Sultra 2008  4,294 0.00168325 88.81180837 0.095 0.004253 

Sultra 2009  4,433 0.00176567 89.49128947 0.0995 0.005392 

Maluku 2004  2,022 0.00101532 94.90213928 0.3999 0.003952 



Maluku 2005  2,253 0.00082556 103.1440373 0.4007 0.003211 

Maluku 2006  2,243 0.00115161 110.793828 0.4014 0.003899 

Maluku 2007  2,369 0.00123834 112.8127311 0.4036 0.00144 

Maluku 2008  2,491 0.00103228 121.9610487 0.4017 0.003157 

Maluku 2009  2,692 0.00115487 123.4713134 0.4179 0.008618 

Irja 2004  5,746 0.00131327 68.26826325 0.254 0.004781 

Irja 2005  7,838 0.00101822 70.04776273 0.2545 0.005357 

Irja 2006  6,490 0.00128363 72.83065708 0.2556 0.001277 

Irja 2007  6,767 0.00132033 75.26767491 0.2564 0.004138 

Irja 2008  6,897 0.00139304 77.94327695 0.2572 0.004247 

Irja 2009  7,018 0.00142162 84.16693696 0.2651 0.003966 

 

Lampiran 2. STATISTIK DESKRIPTIF 

 LNPDRB? LNJLN? LNLISTRIK? LNTLP?  LNAIR?  

 Mean  15.49085 -6.782917  4.865487 -2.091939  -5.020607  

 Median  15.54248 -6.738607  4.829733 -2.036720  -5.000640  

 Maximum  17.48116 -5.572136  6.028867 -0.872438  -2.515041  

 Minimum  12.86457 -9.016974  3.801391 -3.547426  -7.411954  

 Std. Dev.  0.804250  0.551722  0.399808  0.649921   0.833592  

 Skewness -0.531563 -0.813634  0.000992 -0.403704   0.430008  

 Kurtosis  5.363446  5.183140  3.649907  2.793464   4.267161  

        

 Jarque-Bera  43.65477  48.19166  2.745494  4.514681   15.24461  

 Probability  0.000000  0.000000  0.253410  0.104628   0.000489  

        

 Sum  2416.572 -1058.135  759.0159 -326.3425  -783.2147  

 Sum Sq. Dev.  100.2567  47.18161  24.77614  65.47163   107.7057  

        

 Observations 156 156 156 156  156 

 Cross sections 26 26 26 26  26 

  



Apabila jarque-bera lebih kecil dari pada chi tabel maka data berdistribusi normal, chi 

tabel dilihat dari Df 2, dengan probability nya 5%, berarti dalam model ini chi 

tabelnya 5,99. Tetapi karena model ini lebih dari 30 observasi maka di nyatakan 

normal. (Buku Eviews 2010) 

Lampiran 3.  

Dependent Variable: LNPDRB?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 06/11/11   Time: 22:07   

Sample: 2004 2009   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 26   

Total pool (balanced) observations: 156  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LNJLN? -0.502110 0.155506 -3.228872 0.0015 

LNLISTRIK? 2.016095 0.185422 10.87303 0.0000 

LNTLP? 0.022233 0.138990 0.159959 0.8731 

LNAIR? -0.455365 0.086129 -5.287017 0.0000 

     
     R-squared -0.705168     Mean dependent var 15.49085 

Adjusted R-squared -0.738823     S.D. dependent var 0.804250 

S.E. of regression 1.060519     Akaike info criterion 2.980701 

Sum squared resid 170.9546     Schwarz criterion 3.058902 

Log likelihood -228.4947     Hannan-Quinn criter. 3.012463 

Durbin-Watson stat 0.721610    

     
      

 

LAMPIRAN 4. 

Dependent Variable: LNPDRB?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 06/11/11   Time: 22:08   

Sample: 2004 2009   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 26   

Total pool (balanced) observations: 156  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 26.69654 4.251850 6.278807 0.0000 



LNJLN? 0.366131 0.137322 2.666227 0.0087 

LNLISTRIK? -1.044605 0.591011 -1.767490 0.0796 

LNTLP? 1.785917 0.937592 1.904791 0.0591 

LNAIR? -0.019178 0.118907 -0.161287 0.8721 

Fixed Effects 

(Cross)     

_ACEH--C -0.546534    

_SUMUT--C 0.940922    

_SUMBAR--C -0.901400    

_RIAU--C 0.705051    

_JAMBI--C -1.881707    

_BENGKULU--C -0.421896    

_SUMSEL--C -1.867907    

_LAMPUNG--C -0.445441    

_JAKARTA--C 1.930667    

_JABAR--C 2.844936    

_JATENG--C 2.552007    

_YOGYA--C -1.170210    

_JATIM--C 3.153883    

_BALI--C -0.745107    

_NTB--C -0.621030    

_NTT--C -1.919124    

_KALBAR--C 0.022704    

_KALTENG--C -0.372432    

_KALSEL--C 0.746394    

_KALTIM--C 2.068252    

_SULUT--C -0.072720    

_SULTENG--C 0.232190    

_SULSEL--C 0.957561    

_SULTRA--C -0.370999    

_MALUKU--C -3.108181    

_IRJA--C -1.709879    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.634418     Mean dependent var 15.49085 

Adjusted R-squared 0.550276     S.D. dependent var 0.804250 

S.E. of regression 0.539342     Akaike info criterion 1.774106 

Sum squared resid 36.65207     Schwarz criterion 2.360617 

Log likelihood -108.3803     Hannan-Quinn criter. 2.012322 

F-statistic 7.539856     Durbin-Watson stat 2.208979 



Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

LAMPIRAN 5. 

Dependent Variable: LNPDRB?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/11/11   Time: 22:09   

Sample: 2004 2009   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 26   

Total pool (balanced) observations: 156  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 15.74153 1.715807 9.174418 0.0000 

LNJLN? 0.261049 0.120716 2.162500 0.0322 

LNLISTRIK? 0.421053 0.269761 1.560839 0.1207 

LNTLP? -0.033129 0.174541 -0.189808 0.8497 

LNAIR? 0.119097 0.098949 1.203624 0.2306 

Random Effects 

(Cross)     

_ACEH--C -0.048791    

_SUMUT--C -0.237515    

_SUMBAR--C -0.344135    

_RIAU--C 1.047565    

_JAMBI--C -0.750492    

_BENGKULU--C 0.263789    

_SUMSEL--C -0.344515    

_LAMPUNG--C -0.619110    

_JAKARTA--C 0.807309    

_JABAR--C -0.001664    

_JATENG--C -0.078981    

_YOGYA--C -0.120303    

_JATIM--C 0.185293    

_BALI--C -0.069171    

_NTB--C -0.089339    

_NTT--C -0.463895    

_KALBAR--C 0.147870    

_KALTENG--C 0.135256    

_KALSEL--C -0.215336    



_KALTIM--C 1.298441    

_SULUT--C 0.039784    

_SULTENG--C -0.058655    

_SULSEL--C -0.279476    

_SULTRA--C -0.113064    

_MALUKU--C -0.544466    

_IRJA--C 0.453600    

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.528654 0.4900 

Idiosyncratic random 0.539342 0.5100 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.057480     Mean dependent var 5.956005 

Adjusted R-squared 0.032513     S.D. dependent var 0.563152 

S.E. of regression 0.553921     Sum squared resid 46.33114 

F-statistic 2.302211     Durbin-Watson stat 1.801015 

Prob(F-statistic) 0.061158    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.136537     Mean dependent var 15.49085 

Sum squared resid 86.56794     Durbin-Watson stat 0.963903 

     
      

 

 

 

Uji  Hausman 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: Untitled    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 12.274059 4 0.0154 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 



     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     LNJLN? 0.366131 0.261049 0.004285 0.1084 

LNLISTRIK? -1.044605 0.421053 0.276523 0.0053 

LNTLP? 1.785917 -0.033129 0.848615 0.0483 

LNAIR? -0.019178 0.119097 0.004348 0.0360 

     
          

 

 

LAMPIRAN 6. SETELAH PERBAIKAN 

 

Dependent Variable: LNPDRB?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  

Date: 06/11/11   Time: 22:24   

Sample: 2004 2009   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 26   

Total pool (balanced) observations: 156  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. 

corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 15.31618 0.974050 15.72422 0.0000 

LNJLN? 0.176395 0.028666 6.153410 0.0000 

LNLISTRIK? 0.489913 0.107795 4.544875 0.0000 

LNTLP? 0.469165 0.244536 1.918595 0.0573 

LNAIR? 0.006187 0.014166 0.436706 0.6631 

Fixed Effects 

(Cross)     

_ACEH--C -0.358766    

_SUMUT--C -0.028649    

_SUMBAR--C -0.587555    

_RIAU--C 1.104439    

_JAMBI--C -0.976605    

_BENGKULU--C 0.240504    

_SUMSEL--C -0.702190    

_LAMPUNG--C -0.670503    

_JAKARTA--C 0.837989    



_JABAR--C 0.508889    

_JATENG--C 0.401528    

_YOGYA--C -0.690438    

_JATIM--C 0.863651    

_BALI--C -0.371060    

_NTB--C -0.040716    

_NTT--C -0.441426    

_KALBAR--C 0.142490    

_KALTENG--C 0.139634    

_KALSEL--C -0.062073    

_KALTIM--C 1.768527    

_SULUT--C -0.099249    

_SULTENG--C 0.141492    

_SULSEL--C 0.046514    

_SULTRA--C -0.011411    

_MALUKU--C -1.299930    

_IRJA--C 0.144911    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.980092     Mean dependent var 56.68686 

Adjusted R-squared 0.975510     S.D. dependent var 51.76459 

S.E. of regression 0.403808     Sum squared resid 20.54568 

F-statistic 213.9020     Durbin-Watson stat 2.102287 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.610383     Mean dependent var 15.49085 

Sum squared resid 39.06174     Durbin-Watson stat 2.136956 

     
      

 

 

 

 



LAMPIRAN 7. UJI HETEROKEDASTISITAS 

 

(UNWEIGHT) SUM SQUARE 

RESID  

(WEIGHT) SUM SQUARE 

RESID 

39,06174 20,54568 

Kalau sum square resid di Unweight lebih besar dari pada di sum square resid di 

weight maka model ini terbebas dari Heterokedastisitas. 

 

LAMPIRAN 8. UJI AUTOKORELASI 

Uji ini sudah di lakukan uji cross section SUR untuk menghilangkan Autokorelasi. 

DW Tabel DW sesudah perbaikan 

1,6860 2,102287 

 

DW  sesudah perbaikan (2,102287) lebih besar dari nilai dL (1,6860 ) hal ini 

berarti dalam model bebas dari autokorelasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


