
DAFTAR ABSTRAK TUGAS AKHIR 2011

PERPUSTAKAAN FE-UII 166

ILMU EKONOMI

00313073 / ALVIN EKAWIJAYA
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN DANA BANK DENGAN PENDEKATAN LKIUIDITAS, SOLVABILITAS DAN
RENTABILITAS (STUDI KASUS PANIN BANK JAKARTA); Pembimbing: SUHARTO.,DRS.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Setelah diluncurkannya paket deregulasi disektor riil dan moneter, termasuk sektor perbankan pada juni 1983, yang
dilanjutkan dengan kebijakan 27 oktober 1988 (Pakto88), perkembangan bank-bank swasta sangat pesat dengan kemudahan
mendirikan cabang-cabang baru. Namun perkembangan ini tidak diimbangi dengan pengelolaan bank yang baik sehingga
mengakibatkan tingginya kredit macet dan rush yang berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank swasta
nasional.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan dana bank sebelum dan setelah deregulasi 1988
dengan pendekatan Likuiditas, Solvailitas Dan Rentabilitas dengan studi kasus pada Panin Bank Jakarta yang merupakan salah
satu bank swasta nasional. Pada studi kasus pada Panin Bank Jakarta diketahui bahwa  tingkat kinerja pada Panin Bank
Jakarta dalam penghimpunan dana dari masyarakat yang berupa giro,tabungan dan deposito dan penyaluran kredit secara
nilai nominal menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, namun secara prosentase menunjukkan perkembangan
yang tidak teratur. Dalam menghimpun dana masyarakat, deposito merupakan sumber dana yang dominan dibanding dana
dari giro dan tabungan. Adapun pengelolaan likuiditas Bank Panin diketahui bahwa dari rata-rata tingkat likuiditas setelah
deregulasi mendekati kriteria memuaskan yang juga diikuti oleh meningkatnya laba secara nominal dibanding sebelum
deregulasi 1988. Tingkat solvabilitas panin bank Jakarta setelah deregulasi 1988 lebih besar daripada sebelum deregulasi
1988 sehingga setelah deregulasi 1988 jaminan pengembalian dana masyarakat bila bank dilikuidasi  adalah lebih baik.
Sedangkan untuk tingkat Rentabilitas diketahui bahwa secara nominal tingkat rentabilitas yang dihasilkan oleh panin bank
cenderung meningkat walau secara prosentase peningkatan dan penurunannya tidak teratur. Peningkatan laba secara
nominal setelah deregulasi lebih besar daripada peningkatan laba sebelum deregulasi 1988. Penurunan laba setelah
deregulasi 1988 hanya terjadi dalam beberapa tahun sebagai dampak dari krisis moneter. Dalam kondisi persaingan ketat
antar bank, kebijakan uang ketat akibat krisis ekonomi dan penyaluran kredit yang sangat selektif, bank Panin masih dapat
meningkatkan penghimpunan dana, peningkatan penyaluran kredit dan mendapat laba yang cukup baik, sehingga tampak
bahwa  manajemen Panin Bank telah bekerja cukup effektif dan professional dalam pengelolaan dana bank sehingga akan
mampu bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

01313006 / ASHIEF HAMMAM
RETURN SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI INSTRUMEN SUKU BUNGA DALAM MODEL
PERMINTAAN UANG GANDA(KONVENSIONAL DAN ISLAM)(STUDI KASUS DI INDONESIA TAHUN 2002.1-
2010.4); Pembimbing: SUHARTO, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi  ini  berjudul  Return  Syariah  Sebagai  Alternatif  Pengganti Instrumen Suku Bunga dalam Model Permintaan Uang
Ganda (Konvensional dan Islam) (Studi kasus di Indonesia Tahun 2002.1 – 2010.4). Data yang digunakan data  time series
dan merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank Indonesia), laporan web bank syariah mandiri, jurnal ekonomi,
dan laporan tugas akhir. Variabel yang dioperasionalkan antara lain : produk domestik bruto, tingkat suku bunga, tingkat
inflasi (IHK),  return syariah, M2 konvensional, dan MS2 Islam.
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan model ekonometrika  time series, yaitu menggunakan model ekonometrika time
series  yang didasarkan atas teori ekonomi yang ada (ECM) dan model ekonometrika time series yang bersifat tidak teoritis
(hanya berdasarkan variabel-variabel yang dioperasionalkan) VECM.
Hasil analisis dari penelitian ini, karakteristik dari  return  syariah adalah sama jika dilihat dari pengaruhnya terhadap
permintaan uang, PDB, dan IHK.
Return  syariah berpengaruh negatif terhadap permintaan uang MS2 Islam, sama seperti suku bunga yang berpengaruh
negatif terhadap permintaan uang M2 konvensional. Selain itu dalam analisis VECM tentang impulse respone, pengaruh
goncangan return syariah dan suku bunga terhadap variabel makroekonomi (PDB, IHK) relatif sama, hanya pengaruh
terhadap IHK yang berbeda. Perbedaan itu sesuai dengan teori ekonomi yang ada, yaitu  suku bunga berpengaruh positif
terhadap IHK sebaliknya return syariah berpengaruh negatif terhadap IHK.
Pengaruh goncangan dari return syariah terhadap MS2, PDB, dan IHK lebih besar daripada pengaruh goncangan dari suku
bunga terhadap M2, PDB, dan IHK. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa MS2, PDB, dan IHK lebih cepat stabil akibat dari
goncangan return  syariah daripada M2, PDB, dan IHK dalam merespon guncangan dari suku bunga.
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01313071 / MOCH. AGUS SUBIANTO
ANNALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA TAHUN 1990-2009;
Pembimbing: SARASTRI MUMPUNI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang  analisis  faktor-faktor yang memperngaruhi inflasi di
Indonesia tahun 1990 - 2009, dengan variabel yang digunakan adalah  suku bunga SBI,  pengeluaran rutin pemerintah,
jumlah  uang beredar, penerimaan ekspor, dan valuta asing (nilai tukar rupiah).  Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
dan menganalisa sejauh mana pengaruh antara suku bunga SBI, pengeluaran rutin pemerintah, jumlah uang beredar,
penerimaan ekspor, dan valuta asing terhadap inflasi di Indonesia periode 1990 – 2009, baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara serempak.  Penelitian ini menggunakan Metode Error
Corection Model (ECM) dengan melalui pengujian asumsi klasik, akar unit (root test), integrasi, dan kointegrasi.
Penelitian ini menemukan bahwa  pengeluaran rutin pemerintah, penerimaan ekspor, dan valuta asing berpengaruh positif
terhadap  inflasi, yang mengindikasikan  adanya hubungan yang positif antara  pengeluaran rutin pemerintah, penerimaan
ekspor, dan valuta asing terhadap inflasi di Indonesia periode 1990 – 2009. Sedangkan  suku bunga SBI  dan  jumlah uang
beredar  secara statistik tidak  signifikan  terhadap  inflasi, namun secara  serempak  variabel-variabel tersebut
mempengaruhi inflasi. Dalam jangka pendek  hanya valuta asing yang  berpengaruh  positif terhadap inflasi,  sedangkan suku
bunga SBI, pengeluaran rutin pemerintah, jumlah uang beredar, dan valuta asing tidak berpengaruh signifikan terhadap
inflasi,  namun  secara  serempak  variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia periode 1990 – 2009.

02313031 / EKO APRIYANTO
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DI SLEMAN YOGYAKARTA;
Pembimbing: HERI SUDARSONO, SE, M.EC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  mengungkapkan  hasil  dari  studi  yang  menganalisa  persepsi masyarakat  terhadap perbankan  syariah,
penelitian  ini  berlokasi  di  Kabupaten Sleman  Yogyakarta,  dengan  variabel yang  diteliti  adalah  jaminan  keamanan,
sistem  bagi  hasil  yang  fair,  aspek  perekonomian, kesesuaian  syariah,  jauh  dari riba, prinsip kemitraan. Teknik penentuan
sample yang digunakan adalah simple random  sampling.  Teknik  pengumpulan  data  didapat  melalui  kuisioner,  yaitu
membagikan  kuisioner  kepada  100  orang  responden.  Kemudin  dilakukan  uji kualitas  data,  yaitu uji  validitas  dan  uji
reabilitas  yang  bertujuan  untuk mengetahui  kualitas  data  yang  diperoleh, alat  analisis yang  digunakan  adalah metode
Fishbein dan Chi square untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap bank  syariah,  dan  mengetahui  apakah  ada
perbedaan  persepsi  terhadap bank syariah berdasarkan karakteristik masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa
masyarakat mempunyai  sikap  yang  positif  terhadap  lembaga  perbankan syaraiah,  dan  tidak  ada  perbedaan persepsi
berdasarkan  karakteristik masyarakat.
Kata kunci : persepsi, masyarakat

02313067 / GIRI PUTRA PERMANA
ANALISIS KAUSALITAS DAN KOINTEGRASI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN EKSPOR INDONESIA;
Pembimbing: DIANA WIJAYANTI, DRA.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  berjudul  “Analisis  Kausalitas  dan  Kointegrasi  Pertumbuhan  Ekonomi dan  Ekspor Indonesia”..  Penelitian ini
bertujuan  untuk mengetahui  apakah  terdapat  hubungan kausalitas dan kointegrasi antara pertumbuhan ekonomi dan
ekspor di Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan data tahunan  dari 1970 — 2007  dengan  menggunakan Cointegration Test  danGranger
Causality Test dan di proses dengan  menggunakan Eviews5. Sebelum menggunakan Cointegration Test dan Granger
Causality Test, penelitian ini menggunakan Uji _Akar Unit dan Uji Derajat  Integrasi untuk melihat apakah data yang
digunakan telah stasioner, Hasil  Uji  Akar Unit menunjukkan  bahwa  variable  pertumbuhan  ekonomi  dan  ekspor telah
stasioner  pada  derajat  integrasi 2 atau  I(2) dengan  tingkat  kepercayaan 1%. Hasil Cointegration Test  menunjukkan  bahwa
pertumbuhan  ekonomi dan ekspor di Indonesia memiliki hubungan jangka panjang. Dan,  Granger Causality Test
menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  dua  arah  atau  timbale  balik  antara  pertumbuhan ekonomi dan ekspor
Indonesia.
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02313109 / ADITYA SEKAR BAYU AJI
ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA TAHUN 1980 – 2009; Pembimbing: PRIYONGGO SUSENO, DRS., M.SC. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil studi yang menganalisa tentang hubungan kausalitas antara angka partisipasi sekolah
dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1980 – 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa
sejauh mana pengaruh  hubungan antara angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau
sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode Granger Causality Model dengan melalui pengujian akar unit (unit root),
kointegrasi dan kausalitas. Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara angka partisipasi
sekolah dan pertumbuhan ekonomi. Yang ada hanyalah hubungan satu arah antara angka partisipasi sekolah dan
pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah, sedangkan angka
partisipasi sekolah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Kata kunci : Hubungan Kausalitas, Angka Partisipasi Sekolah,
Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia.

03313028 / ADE PUTRA RAMADHAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1994 - 2007; Pembimbing: INDAH SUSANTUN, DRA., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Selama beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi DIY menunjukkan perubahan yang sangat berfluktuasi. Hal ini
memberikan inspirasi perlu diadakannya sebuah penelitian yang berkaitan dengan apa saja faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1994-2007.
Berdasarkan dari hasil  penelitian dengan menggunakan metode OLS, menunjukkan bahwa variable independen yaitu: PMDN,
Ekspor, Jumlah wisatawan dan variable dummy gempa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi DIY. Asumsinya ketika masing-masing variabel tersebut mengalami kenaikan maka pertumbuhan
ekonomi DIY juga akan meningkat.
Sedangkan hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa hanya variabel jumlah wisatawan dan variable dummy
gempa berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Berkaitan dengan hal tersebut, maka
kebijaksanaan yang dapat diambil adalah:
1.  Pariwisata Yogyakarta memiliki beberapa kekuatan yang dapat menarik minat wisatawan, seperti iklim yang baik, atraksi
pemandangan yang beragam, budaya yang menarik dan sejarah, masyarakat yang ramah dan bersahabat, akomodasi khas,
gaya hidup, harga yang pantas. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan DIY
yang bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah.
2.  Musibah Gempa yang melanda Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 silam mengakibatkan banyak obyek wisata, fasilitas hotel
dan beberapa pusat kerajinan yang mengalami kerusakan  dan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu melakukan recovery pada obyek-obyek yang mengalami kerusakan dan
memberikan rangsangan usaha kepada mayarakat agar perekonomian di DIY kembali stabil sehingga akan berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Keywords : Pertumbuhan Ekonomi DIY, PMDN, Ekspor, Jumlah Wisatawan, Variable Dummy Gempa

03313065 / TEGUH YULIANTO
PENGARUH PDRB,JUMLAH WISATAWAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA YOGYAKARTA PERIODE 1990-2009; Pembimbing: SUHARTO, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  variabel  PDRB,  jumlah  wisatawan,  dan jumlah  penduduk  terhadap  Pendapatan
Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Yogyakarta  untuk periode  dari  tahun  anggaran  1990  hingga  2010.  Dalam  rangka  meningkatkan
pendapatan  dalam  APBD, setiap  daerah  didorong  untuk  mampu  mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerahnya
masing-masing. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasikan  beberapa  sektor  perekonomian  yang  nantinya  dapat
menjadi sumber  penerimaan  daerah.  Kota  Yogyakarta  merupakan  ibukota  Propinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta  yang
memiliki ciri khas salah satunya sebagai kota pariwisata.
Untuk keperluan identifikasi tersebut salah satunya dibutuhkan metode analisis yang dapat mengamati pengaruh variabel-
variabel independen terhadap variabel dependen.
Untuk keperluan penelitian tersebut akan dipergunakan model regresi kuadrat terkecil atau ordinary least squares (OLS).
Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari  variabel  dependen  terhadap  variabel  independen.  Dengan
menggunakan  data runtut  waktu,  akan  dilakukan  pengamatan  terhadap  variabel  PAD  dan  variabel independen berupa
PDRB, jumlah wisatawan, dan jumlah penduduk.
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Hasil  penelitian  menemukan  apabila  keseluruhan  variabel  independen,  yaitu  PDRB, jumlah  wisatawan,  dan  jumlah
penduduk  masing-masing  berpengaruh  signifikan terhadap  variabel  PAD.  Hasil  uji  secara  serentak  menerangkan  bahwa
keseluruhan variabel  independen  secara  serentak  berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD.  Untuk hasil uji individu tersebut
ditemukan telah sesuai dan konsisten dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.
Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto, jumlah wisatawan, jumlah penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah, model
jangka panjang.

04313026 / GENATI FAATHUR R
ANALISIS EFISIENSI BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008:1-2010:2; Pembimbing:
PRIYONGGO SUSENO, DRS., M.SC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Studi ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan  Data
Envelopment Analysis  (DEA) berdasarkan pendekatan intermediasi, operasional, dan aset. DEA adalah metode
nonparametrik untuk mengukur efisiensi relatif dan kinerja mnajerial berdasarkan data empiris pilihan input dan output dari
unit pengambil keputusan (Bank Umum Syariah). Hasil studi menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah pada kuartal I tahun
2008 sampai kuartal II tahun 2010  relatif efisien. Tingkat efisiensi dari segi intermediasi pada BMI 100%, BSM 99,57%, dan
BSMI 99,87%. Tingkat efisiensi dari segi operasional BMI 97,6%, BSM 99,8%, dan BSMI 99,81%. Tingkat efisiensi dari segi aset
pada BMI 94,29%, BSM 86,54% dan BSMI 97,6%.
Sedangkan rata-rata total efisiensi dari masing-masing pendekatan adalah dari intermediasi 99,81%, operasional 99.07, dan
aset 92,81%. Secara umum efisiensi Bank Umum Syariah mengalami naik turun. Dari masing-masing pendekatan baik
intermediasi, operasional, maupun aset juga dapat dilihat potensi pengembangan untuk mencapai kondisi yang lebih efisien.
Menurut pendekatan intermediasi, input pada beban personalia masih dapat diturunkan dan output pada pembiayaan/
penempatan/ piutang kepada pihak yang tidak terkait bank  dapat ditingkatkan.
Dari pendekatan operasional, output pada pendapatan operasional juga masih dapat ditingkatkan disertai penekanan pada
input beban personalia dan beban bagi hasil. Dari pendekatan aset, alokasipada surat-surat berharga pun memiliki potensi
yang sangat besar untuk ditingkatkan

04313066 / RATIH ENDI YULIANA
ANALISIS DETERMINASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
DATI II MAGELANG, JAWA TENGAH; Pembimbing: INDAH SUSANTUN.,Dra.,M.Si ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, hotel dan restoran, serta jumlah
pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten DATI II Magelang, Jawa Tengah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif,   data yang digunakan adalah data time series. Sampel yang digunakan
adalah data pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel (Y), jumlah wisatawan baik asing  sebagai variabel (X1),  jumlah
wisatawan domestik sebagai variabel (X2) jumlah hotel sebagai variabel (X3)pada kurun waktu 1999 sampai 2008. Jenis data
adalah data sekunder yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan Kabupaten Magelang, Biro Pusat Statistik (BPS),
dan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang. Untuk analisi data menggunakan analisis regresi, uji asumsi klasik, pengujian
hipotesis, dan koefisien determinasi (R2).
Hasil penelitian menunjukkan  pengaruh variabel secara individu dapat diketahui bahwa variabel jumlah wisatawan  asing,
jumlah wisatawan domestik, dan  jumlah hotel dan  restoran  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli
daerah di Kabupaten DATI II Magelang dengan nilai probabilitas signifikansi masing masing sebesar 0,009, 0,004, dan 0,002.
Variabel jumlah hotel dan restoran  memiliki kontribusi paling kuat dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah di
Kabupaten DATI II Magelang dengan nilai regresi sebesar 9,525.
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04313085 / GUSWILDAN GIOVANI
PERBANDINGAN PEREKONOMIAN DARI MASA PRESIDEN SOEKARNO HINGGA PRESIDEN SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO (1945-2009); Pembimbing: ABDUL HAKIM, M.EC., PH.D ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul Perbandingan Perekonomian dari Masa Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (Tahun 1945 - 2009).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perekonomian pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 2009 .
Model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan meto de historis.Tahapan yang dilakukan adalah
pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan. Rentang tahun yang digunakan dalam
penelitian adalah sejak tahun 1945 sampai 2009.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kepemimpinan mempunyai tujuannya masing-masing. Pasca kemerdekaan,
fokus kebijakan terletak pada perbaikan kondisi dalam negeri, termasuk didalamnya terdapat konflik horizontal. Dampak dari
penanganan konflik ini adalah inflasi yang tinggi. Pada kepemimpinan Soe harto, perbaikan pada sektor pembangunan mulai
dilakukan agar lebih terarah. Beberapa organisasi -organisasi penting dalam bidang ekonomi dibentuk. Namun, faktor
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadikan Orde Baru ini jatuh dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan
Habibie penyelarasan ulang di bidang ekonomi,sosial dan politik dilakukan hingga masa jabatannya berakhir dan digantikan
oleh Abdurrahman Wahid. Selama masa pemerintahan Gus Dur juga tidak dapat terselesaikan dengan waktu lima tahun
menjabat. Sehingga masa pemerintahan kabinet Gus Dur-Megawati diselesaikan oleh Megawati sebagai Presiden. Pada
Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden terpilih. Dari masa Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Perekonomian mulai membak t erdapat pada pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

05313008 / KHASAN SIDIQ
ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
(2002-2008); Pembimbing: ROKHEDI PRIYO S..,SE.,MIDEC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul  Analisis  Pengeluaran  Pemerintah Daerah  pada Kabupaten/Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta (2002-2008).
Ada beberapa tujuan yang ingin diketahui dalam penulisan skripsi ini,  yaitu menganalisis  pengaruh kepadatan penduduk,
PDRB perkapita, dan jumlah penduduk miskin terhadap pengeluaran pemerintah D.I.Yogyakarta tahun 2002-2008.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data,  selama periode 2002-2008  kabupaten/kota
D.I.Yogyakarta. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel adalah dengan
menggunakan fixed effect model (FEM).
Hasil penelitian  dengan metode fixed efext  menunjukkan  kepadatan penduduk dengan nilai probabilitas 0,0021 dan
koefisien 3.929419 yang artinya variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah pada
taraf signifikansi α = 5%.  PDRB per kapita dengan nilai probabilitas 0,0000  dan koefisien  3.572500  yang artinya variabel
tersebut berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap pengeluaran pemerintah pada taraf signifikansi α = 5%.  Jumlah
penduduk miskin dengan nilai probabilitas 0,5305 dan koefisien  0.241561  yang artinya bahwa variabel tersebut  tidak
signifikan terhadap pengeluaran pemerintah pada taraf signifikansi α = 5%.

05313026 / SELO HUMBORO DWI P
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PDRB PERKAPITA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2004-2008; Pembimbing: HERI SUDARSONO, SE., M.EC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB perkapita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  2004-
2008.  Dengan menggunakan kabupaten  propinsi sebagai unit analisis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, terhadap  Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Tenaga Kerja, Investasi, dan
Pariwisata Antar  Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Periode tahun 2004 - 2008. Alat analisis yang
digunakan adalah Panel Data.
Hasil penelitian menunjukkan Pengeluaran Pemerintah  dan  Investasi   memiliki pengaruh  positif dan signifikan terhadap
PDRB perkapita,  sedangkan  Jumlah Tenaga Kerja  bepengaruh negatif dan signifikan  terhadap PDRB,dan Pariwisata memiliki
positif dan tidak signifikan terhadap PDRB perkapita.
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05313038 / RANGGA ZAKARIA PRATAMA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI BANTEN (TAHUN
1990-2008 ); Pembimbing: SUHARTO, DRS,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Banten tahun 1990 -2008.
Adapun data yang di gunakan  adalah  data  sekunder  yang  di  peroleh  dari  BPS  (Badan  Pusat  Statistik).
Variabel yang di gunakan antara lain : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman  Modal  Dalam Negeri(PMDN),
Tenaga Kerja, Panjang Jalan Dan Pemekaran Wilayah. Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R-square (koefisien
determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan  suatu permasalahan
dan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka  atau  rumus-rumus  perhitungan yang digunakan
untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Banten sedangkan Tenaga  Kerja, Panjang Jalan dan Pemekaran Wilayah berpengaruh terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Banten. Hasil Regresi antara Variabel  Dependen dengan  Variabel  Independen  adalah R-Squared  =  0.904984
dan  F-Statistik  = 33.33576  sehingga  secara  bersama-sama variabel Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN), Tenaga Kerja,
Panjang  Jalan,  dan Pemekaran Wilayah berpengaruh  positif  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Banten.  Untuk  pengujian
terhadap uji asumsi klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.  Sehingga  mengharapkan
kepada  peneliti  lain  yang  sejenis untuk melengkapi baik dengan menambah variabel atau data-data yang digunakan
sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

06313008 / RATNA WIDIYANTI
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL SIMPANAN MUDHARABAH PADA BMI
(TAHUN 2000-2009); Pembimbing: HERI SUDARSONO.,SE.,M.Ec ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  dilakukan  di Bank  Muamalat  Indonesia  dengan  tujuan  mengetahui  tingkat  bagi hasil  simpanan
mudharabah  pada  bank  tersebut  juga berrtujuan  untuk  mengetahui  tingkat  bagi hasil  bank  syariah.
Penelitian  ini  menjelaskan  tingkat  bagi  hasil  simpanan  mudharabah  yang dipengaruhi  oleh beberapa  faktor.    Faktor -
faktor  tersebut  adalah  FDR  (  Financing  Deposit  to  Ratio),  BOPO (Biaya  Operasional  Terhadap  Pandapatan
Operasional),  CAR  (Capital  Adequancy  Ratio),  dan  ROA  ( Return On Asset ).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dengan  cara  mencari laporan  keuangan  Bank  Muamalat  Indonesia  periode  2000-
2009  yang  diperoleh  dari  internet  dan  Bank  Indonesia  Yogyakarta.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  asumsi  klasik.  Selanjutnya  diolah dengan  menggunakan
regresi.  Hal  dari  penelitian  ini  memberikan  penjelasan  bahwa  tingkat  bagi hasil  mudharabah  bank  muamalat  indonesia
tergolong  baik  walaupun dilihat  dari  sisi  FDR masih  ada  kekurangan  hal  tersebut  karena  bank  muamalat  indonesia.
Tapi  dilihat  dari  variabel lainnya  bank  muamalat  indonesia  masih  layak  menjadi  bank  syariah  yang  tergolong  tingkat
bagi  hasil  simpanan  muharabah  baik.

06313020 / ERNI WIJAYANTI
PENGARUH RASIO "CAMELS" TERHADAP PROBABILITAS PERINGKAT OBLIGASI PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2005-2008; Pembimbing: SUHARTO, DRS,M.SI ; Tahun:
2011
Abstrak:

Dewasa ini banyak perusahaan menerbitkan obligasi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaannya untuk ekspansi
perusahaan dan atau menjalankan aktivitas perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan peluang bisnis
yang ada. Oleh karena hal inilah perusahaan menerbitkan obligasi sebagai alternatif sumber pendanaan dan atau permodalan
perusahaan.Penelitian ini menguji  rasio keuangan CAMELS pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia  dalam mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan perbankan .Hasil penelitian diharapkan akan memberikan
pemahaman tentang proses bonds ratings yang kemudian meningkatkan pengetahuan terhadap salah satu kegunaan laporan
keuangan.
Dilatarbelakangi kondisi tersebut, penulis mengadakan penelitian yang bertujuan yaitu; mengetahui aspek CAMELS yang
diproksikan oleh rasio Capital (Capital Adequacy Ratio), Assets Quality ( Return On Risk Assets), Management (Net Profit
Margin), Earnings (Return on Assets), Liquidity  (Loan to Deposit Ratio), Sensitivity to Market Risk (Interest Expense Ratio)
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yang mempengaruhi  peringkat obligasi pada perusahaan perbankan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2005-2008. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 124 obligasi dengan variabel independennya rasio
Capital (Capital Adequacy Ratio), Assets Quality (Return On Risk Assets), Management (Net Profit Margin), Earnings (Return
on Assets), Liquidity  (Loan to Deposit Ratio), Sensitivity to Market Risk (Interest Expense Ratio). Sedangkan variabel
dependennya adalah peringkat obligasi perusahaan (dengan variabel dummy 0 dan 1). Pengolahan data dilakukan dengan
Regresi Logit dengan tingkat signifikansi 1 % dan 10%. Hasil penelitian menunjukkan variabel Capital Adequacy ratio (CAR)
dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap probabilitas peringkat obligasi pada perusahaan perbankan.
Kata Kunci : CAR, RORA, NPM, ROA, LDR, IER, peringkat obligasi.

06313029 / M.RIZKI BUDHIMAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN BELANJA MASYARAKAT DI PASAR
MODERN YOGYAKARTA; Pembimbing: PRIYONGGO SUSENO, DRS.M.SC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Secara  umum  pesatnya  perkembangan  pasar  modern  dirasakan  oleh banyak pihak berdampak terhadap keberadaan
pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern  dikelola  dengan  fasilitas  yang  serba  lengkap.  Namun  di  sisi  lain,  pasar
tradisional  masih  berkutat  dengan  permasalahan  klasik  seputar  pengelolaan  yang kurang  professional  dan
ketidaknyamanan  berbelanja.  Pasar  modern  merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang
bentuknya bisa berupa mal, supermarket, departement store, dan shopping center. Pengelolaannya dilakukan  secara
modern  dan  mengutamakan  pelayanan kenyamanan  berbelanja Hal  inilah  yang  menyebabkan  penulis  melakukan
penelitian  tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Belanja Masyarakat di Pasar Modern Yogyakarta”.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  survey  dengan  sampel  50  responden di pasar khususnya pada daerah Condong
Catur dengan purposive sampling, yaitu responden  yang  sedang  berbelanja  di  pasar  moder  di Condong  Catur  dalam
periode bulan Maret hingga Mei 2011. Setelah mendapatkan data, kemudian data diolah dengan komputer menggunakan
software SPSS.
Penelitian  ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan:  Apakah faktor-faktor  harga,  kelengkapan  barang,  lokasi,
waktu  operasional,  fasilitas, harga  diri,  layanan,  dan  pendapatan  konsumen  mempengaruhi  faktor  permintaan belanja
masyarakat di pasar modern (swalayan)? Dari  penelitian  ini  didapatkan  hasil  bahwa  ternyata  faktor-faktor  yang
memengaruhi permintaan belanja masyarakat di pasar modern adalah lokasi, jam operasional,  dan  fasilitas.  Sedangkan
Harga,  kelengkapan  barang, harga  diri, layanan  dan  pendapatan  konsumen  tidak  memengaruhi  permintaan  belanja
masyarakat di pasar modern khususnya daerah Condong Catur.
Kata kunci : pasar modern (swalayan), permintaan belanja, Condong Catur.

07313001 / INDRAJATI HERTANTO
PENGARUH JUMLAH INDUSTRI, JUMLAH PENDUDUK DAN PDRB TERHADAP PAD KABUPATEN DAN KOTA DI
PROPINSI JAWA BARAT 2006-2009; Pembimbing: JAKA SRIYANA, DR. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam tugas akhir ini penulis membahas tentang pengaruh Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, dan PDRB Terhadap PAD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2009. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan memberikan bukti empiris
seberapa besar pengaruh dari Jumlah Industri, Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari buku-buku Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan
Sumber Data dari Internet, variabel Dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2009, sedangkan variabel Independentnya adalah Jumlah Industri,
Jumlah Penduduk dan PDRB Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2009. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode analisis data panel dengan model regresi Random Effect.
Setelah melakukan uji F dan Hausman maka dalam penelitian ini penulis memilih model estimasi Random effect. Dimana jika
Jumlah Industri naik 1% maka akan menaikan PAD sebesar 0,035310, sedangkan Jumlah penduduk naik 1% maka akan
menaikan PAD sebesar 0,012003 dan sama juga dengan PDRB, jika PDRB naik 1% maka akan menaikkan PAD sebesar
5,151244. penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Hasil regresi data panel menunjukkan
bahwa PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini berarti, jika PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami peningkatan, maka
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat juga akan meningkat. Apabila ditinjau dari segi pendapatan
PDRB  merupakan  jumlah  pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah



DAFTAR ABSTRAK TUGAS AKHIR 2011

PERPUSTAKAAN FE-UII 173

tersebut yang  ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara PAD dengan PDRB
merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD, dengan meningkatnya PDRB maka akan
menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan
mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan
produktivitasnya.

07313005 / ABU HASAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN KERJA  MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS
EKONOMI UII; Pembimbing: PRIYONGGO SUSENO, DRS, M.SC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor ekonomi memiliki peran yang vital, boleh dikatakan bahwa tenaga kerja
memberdayakan dan mengaplikasikan faktor-faktor lain untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Mengingat data
pengangguran pemuda masih cukup tinggi yaitu kurang lebih 80 Juta., apabila  tidak memperoleh perhatian yang serius akan
mengakibatkan masalah sosial yang cukup  tinggi pula. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah melaksanakan
dengan dua jalur solusi, yaitu Pendidikan Formal dan Program Kewirausahaan  Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui
variabel yang mempengaruhi pilihan mahasiswa untuk berwirausaha atau bekerja yang meliputi ekspektasi upah relatif, IPK
mahasiswa, pendapatan mahasiswa, status pekerjaan orang tua, tanggungan keluarga, pendapatan orang tua,  lokasi asal
mahasiswa dan memberi masukan bagi kebijakan pendidikan di FE UII dalam wirausaha.Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan
menggunakan metode kuisioner(angket), dan metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model regresi
logit. Hasil empiris dari penelitian ini menggambarkan bahwa pendapatan mahasiswa, tanggungan keluarga, dan pendapatan
orang tua, tidak signifikan mempengaruhi Pilihan Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Ekonomi UII untuk Berwirausaha.
Sedangkan ekspektasi upah relatif, IPK mahasiswa, status pekerjaan orang tua, lokasi asal mahasiswa signifikan berpengaruh
secara nyata terhadap Pilihan Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Ekonomi UII untuk Berwirausaha.

07313008 / CLARESTA ARAMINTA
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA DAN PT.
BANK MEGA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE MARET 2005-DESEMBER 2009; Pembimbing: HERI
SUDARSONO, SE.,M.Ec ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah pada PT Bank Muamalat  Indonesia dengan PT Bank Mega
Syariah Di Indonesia Periode Maret 2005 – Desember 2009. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang
diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah. Variabel yang digunakan antara lain Laporan Rugi/Laba,
Neraca Keuangan, Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Ikthisar Keuangan.
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yang menggunakan Microsoft Excel  2003 untuk melakukan
perhitungan mengenai tingkat kesehatan perbankan.
Berdasarkan perhitungan dan analisis dengan menggunakan rasio CAMEL Modified yang sudah dilakukan penulis, dapat
diambil kesimpulan bahwa pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Bank Mega Syariah Tbk dapat dikatakan sebagai
bank  dengan predikat bank  Sehat, tetapi jika dibandingkan tingkat kesehatannya antara kedua Bank Syariah ini, maka PT
Bank Muamalat Indonesia tbk terlihat jauh lebih Sehat dibandingkan dengan PT Bank Mega Syariah Tbk.
Hal ini dapat dilihat dari aspek Asset, Management, Earning, dan Liquidity yang dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk  terlihat jauh  lebih baik dari pada yang dimiliki oleh PT. Bank Mega Syariah Tbk.
Kata Kunci : Perbandingan Kinerja Bank, Rasio Keuangan, Bank Syariah.

07313009 / JATI SASMITO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENDUDUK MISKIN REGIONAL DI
INDONESIA; Pembimbing: UNGGUL PRIYADI, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang Faktor penentu yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin regional di indonesia. Data
yang di gunakan merupakan data sekunder, berasal dari data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan per kapita, kesenjangan pendapatan, Human
Development Indeks (HDI) dan angka harapan hidup. Metode analisis yang di gunakan adalah metode analisis data panel
(pooled data) dengan model regresi Random Effects.
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Berdasarkan uji t, variabel Human Development Indeks dan angka harapan hidup secara statistik terbukti signifikan terhadap
jumlah penduduk di Indonesia.

07313010 / EFIANA SUDARWATI
ANALISIS PERGESERAN AGLOMERASI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI DIY SEBELUM DAN SESUDAH
BENCANA GEMPA BUMI MEI 2006; Pembimbing: PRIYONGGO SUSENO, Drs., M.Sc ; Tahun: 2011
Abstrak:

Gempa bumi tektonik Mei 2006 telah sempat meluluh lantahkan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten
Bantul. Roda perekonomian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga terhenti sesaat.  Hal  ni dikarenakan banyaknya
kerusakan sarana dan prasarana dari pelaku ekonomi.  Penelitian  ini dilakukan untuk melihat serta membandingkan jumlah
unit industri, tenaga kerja, dan nilai investasi di sektor industri  kecil dan menengah (UKM)  pada saat sebelum  terjadinya
gempa dan sesudah gempa bumi 2006.  Analisis dilakukan dengan pendekatan konsentrasi spasial, indeks spesialisasi, dan uji
beda paired sample t-test yang diselesaikan dengan dukungan program Excel, GIS, dan SPSS. Industri yang di teliti dalam
penelitian ini adalah industri kecil dan menenggah setiap kabupaten/kota.
Sampel yang dipilih adalah  industri kecil dan menenggah, dikarenakan diperkirakan bahwa industri ini terlihat seperti paling
terlihat dampaknya akibat gempa bumi Mei 2006.
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Industri kecil dan menenggah tidak begitu terpengaruh serta dengan mudah
untuk menyesuaikan kondisi perekonomian di DIY baik sebelum dan sesudah bencana gempa bumi tektonik 2006, baik dari
sisi jumlah pelaku industri, penyerapan tenaga kerja maupun nilai investasinya. Ditinjau dari sebaran industrinya, tidak
terdapat perubahan yang signifikan dalam penyebaran UKM antar kabupatan/kota di provinsi D.I.Yogyakarta. Dengan
bantuan peta SIG dapat dilihat terjadinya ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja dan penyebaran jumlah unit industri
IKM antar Kabupatan/kota, dengan klasifikasi kota Yogyakarta dari tahun 2005-2009 adalah sangat rendah dibandingkan
kabupaten lain.

07313013 / RAHAYU SARASWATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT MUSLIM TIDAK MEMILIH BANK SYARIAH DI KOTA
YOGYAKARTA; Pembimbing: MOH.BEKTI HENDRIE ANTO, DRS, M.SC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target sesuai dalam grand strategy
Bank Indonesia yaitu sebesar 124 trilyun. Di Kota Yogyakarta perbankan syariah mengalami peningkatan yang melambat hal
ini disebabkan karena perbankan syariah belum tersosialisasi secara luas dan terbatas di tempat-tempat yang sulit dijangkau
oleh masyarakat serta masih tergantungnya masyarakat muslim terhadap bank konvensional. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi masyarakat muslim untuk tidak memilih bank syariah di Kota Yogyakarta. Faktor-faktor tersebut antara lain
religiusitas, tingkat bagi hasil, fasilitas dan layanan yang diberikan bank syariah, hadiah dan lokasi bank syariah.
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, dengan analisis tersebut  akan memperoleh hasil yang  sesuai
dengan yang diinginkan yaitu seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Logit yang pengolahannya menggunakan program
eviews 5.
Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial atau individu hanya variabel fasilitas dan
layanan dan  lokasi  bank syariah yang mempengaruhi keputusan masyarakat muslim untuk tidak memilih bank syariah,
sedangkan untuk variabel relijiusitas, tingkat bagi hasil, dan  hadiah  tidak mempengaruhi keputusan masyarakat muslim
untuk tidak memilih bank syariah di Kota Yogyakarta. Hal ini terjadi karena masyarakat muslim di Kota Yogyakarta termasuk
dalam konsumen yang rasional yang mempertimbangan secara  rasional mengenai fasilitas dan layanan yang diberikan bank
syariah serta kedekatan lokasi yang dapat mendukung kelancaran transaksi dalam perbankan.

07313014 / RINDANG RAYO R
INCOME EFFECT DAN SUBSTITUTION ES\FFECT PENAWARAN TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2005-
2008; Pembimbing: ROKHEDI PRIYO SANTOS, SE, MIDEc ; Tahun: 2011
Abstrak:

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kelima di dunia. Banyaknya jumlah penduduk ini
secara tidak langsung mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sangat banyak. Terdapat 2 analisis yang dapat
menjelaskan tingkat penawaran tenaga kerja, yaitu Income Effect dan Substitution Effect. Oleh karena itu, perlu dilakukan
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penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh Income Effect dan substitution Effect terhadap
penawaran tenaga kerja di Indonesia.  Faktor-faktor tersebut antara lain secara berurutan adalah pendapatan orang yang
bekerja, rata – rata upah, serta jumlah populasi sebagai variabel tambahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah menggunakan model regresi data panel.  Dari analisis yang dilakukan, dapat diambil  kesimpulan bahwa secara
statistik  seluruh variabel independen yaitu pendapatan orang yang bekerja di Indonesia, rata – rata upah di Indonesia dan
jumlah penduduk di Indonesia memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penawaran
tenaga kerja Indonesia sesuai dengan hipotesis awal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat
dilihat pula bahwa pengaruh Income Effect  lebih besar daripada pengaruh Substitution Effect  terhadap penawaran tenaga
kerja  di Indonesia. Hal ini mengakibatkan, apabila terdapat peningkatan pendapatan, maka penawaran tenaga kerja akan
berkurang.

07313015 / BIMO SENO ADITYA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PERUMAHAN TIPE CLUSTER (STUDI KASUS
PERSEPSI PERUMAHAN CASA GRANDE SLEMAN); Pembimbing: SARASTRI MUMPUNI R., DRA., M.SI ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Dalam perkembangannya ternyata rumah juga
merupakan alternatif investasi yang menarik dengan harapan capital gain yang akan di terima di masa depan.
Kawasan perumahan Casa Grande Sleman merupakan salah satu alternatif  pilihan yang tepat bagi penanaman investasi di
bidang perumahan, baik dari segi harga, fasilitas, kenyamanan, lokasi yang terletak di Jalan Ringroad Utara, Sleman ini bisa
memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan suatu kebutuhan rumah selain untuk tempat tinggal juga tempat rekreasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi permintaan perumahan khususnya tipe
cluster pada perumahan Casa Grande Sleman.
Kata Kunci : permintaan perumahan, cluster, analisis regresi linier berganda

07313018 / RAHAJENG CAHYANING PUTRI C ,
FAKTOR-FAKTOR DOMESTIK DAN ASING YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM INDONESIA PERIODE
JANUARI 1996-JUNI 2010; Pembimbing: AKHSYIM AFANDI, DRS, MA, Ph.D ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian bertujuan untuk mengetahui  seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa faktor  terhadap nilai
saham Indonesia. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor dalam negeri yaitu Suku Bunga Deposito, Indeks Produksi dan Kurs
Rupiah/Dollars. Serta faktor luar negeri yang terdiri dari Harga Saham  negara Singapura dan Amerika.
Dari semua faktor tersebut dapat dilihat faktor  manakah yang lebih berpengaruh terhadap harga saham Indonesia.  Untuk
menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan model  VECM (Vector Error Autoregression).  Dari hasil analisis
yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruhnya masing-masing terhadap
saham Indonesia. Namun ternyata  faktor harga saham Singapura lebih memberikan pengaruh terhadap harga saham
Indonesia dibandingkan faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri.

07313023 / ANDI ANNISA N.D.
PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DENGAN ANALISIS INPUT-
OUTPUT; Pembimbing: AWAN SETYA DEWANTA, Drs. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Industri pariwisata merupakan bisnis yang terus berkembang dan memiliki masa depan yang prospektif di Indonesia.
Indonesia, yang merupakan negara katulistiwa dengan kepulauan terbesar di dunia, menyimpan potensi sumber daya alam,
keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, kekayaan seni dan budaya. Kekayaan-kekayaan tersebut
merupakan sumber daya ekonomi dan menjadi modal dasar bagi usaha pengembangan dan peningkatan industri pariwisata.
Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan menggunakan tabel I-O dengan menggunakan Microsoft Excel. Data yang
digunakan dalam penelitian adalah data Tabel Input-Output Indonesia Tahun 2005 klasifikasi 19 sektor.
Dilihat dari analisis keterkaitan, sektor perdagangan memiliki nilai terbesar untuk keterkaitan ke depan dan sektor restoran
dan hotel memiliki nilai terbesar untuk keterkaitan ke belakang. Berdasarkan analisis multiplier, sektor restoran dan hotel
memiliki nilai terbesar untuk angka pengganda output dan sektor jasa-jasa memiliki nilai terbesar untuk angka pengganda
pendapatan.
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07313024 / MUHAMMAD ROFIK
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN(STUDI KASUS PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1995-2010); Pembimbing: DIANA WIJAYANTI, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi dengan judul “Analisin Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 1995-2010)”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua variablel yaitu variabel
dependen dan variabel independen. Variabel independen yang digunakan adalah Laju pertumbuhan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Laju Inflasi, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta variabel dependennya
adalah Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan
Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta serta laporan dari kantor cabang Bank Indonesia Yogyakarta.
Permasalahannya yaitu apakah keempat variabel independent tersebut berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah
Istimewa Yogyakarta dan jika berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya, baik berpengaruh positif atau pun berpengaruh
negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif dan analisis
kuantitatif dengan analisis regresi. Data tersebut diolah dengan menggunakan program EVIEWS yang merupakan salah satu
aplikasi statistik komputer.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah ternyata tidak semua variabel independen ( Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Laju Inflasi, Upah Minimum dan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta) tidak semuanya signifikan
terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hanya tiga variabel yang mampu memberikan pengaruh
terhadap jumlah pembangunan rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu variabel Laju pertumbuhan Ekonomi, Upah
minimum, dan Tingkat Kemiskinan.

07313025 / RACHMAWATI ANIKASARI I
INTEGRASI KEUANGAN DI NEGARA ASEAN DAN AMERIKA; Pembimbing: AKHSYIM AFANDI, DRS, MA, PHD ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Hampir semua negara telah melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Untuk memperluas aktivitas investasi, salah satunya
dengan cara  membentuk integrasi keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya integrasi keuangan dalam
suatu kawasan di negara ASEAN+1 dan apakah terjadi hubungan jangka panjang. Alat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Vector Error Corretion Model (VECM). Selain itu juga digunakan tes pengujian  Granger Causality untuk
melihat pola hubungan di antara variabel tersebut. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 1999 bulan Juli
hingga tahun 2009 bulan Desember, dengan menggunakan variabel suku bunga antar bank negara ASEAN+1 (Indonesia,
Malaysia, Filiphina, Singapura, Thailand dan Amerika).
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan jangka panjang  di negara ASEAN+1 walaupun  tidak terjadi di semua
negara, tetapi dalam periode yang akan datang    yang diperlihatkan oleh analisis Impluse Response, Variance Decomposition
dan Granger Causality semua pasar uang antar negara mengalami berkaitan atau berhubungan satu sama lain.

07313030 / FUAD
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI GULA DI KALIMANTAN BARAT(TAHUN 2006-
2009); Pembimbing: UNGGUL PRIYADI, DR, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  membahas  tentang  faktor  penentu  yang  mempengaruhi jumlah konsumsi gula di Kalimantan Barat. Data
yang digunakan merupakan data sekunder, berasal dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Desperindag dan P.T.
Obor Abadi.
Variabel  independent  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu PDRB, jumlah  penduduk,  harga  gula  dan  harga  kopi  .
Metode  analisis  yang  digunakan adalah metode analisis data panel (pooled data).
Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel independent PDRB, jumlah penduduk dan harga kopi secara statistik terbukti
berpengaruh  signifikan terhadap konsumsi  gula  di  Propinsi  Kalimantan Barat.  Adapun  saran  yang  diajukan meliputi,
Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Barat perlu  meningkatkan PDRB  dan  melakukan  penyesuaian  harga-harga
produk  dengan  mendorong peningkatan  investasi  daerah  demi  meningkatnya  produktivifitas  masyarakat (PDRB)  dan
melakukan  survey-survey  harga  produk  terutama  harga  kopi, harga gula di pasar untuk kemudian  mengontrol  harga.
Dengan  demikian,  maka  daya beli masyarakat meningkat dan konsumsi gula juga meningkat.
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07313034 / WIWIK WULANDARI
PENGARUH KRISIS TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK BAGI HASIL KOTA YOGYAKARTA; Pembimbing: Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev ; Tahun:
2010/2011
Abstrak:

Salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dibiayai oleh APBD dan sumber dana untuk pembiayaan pemerintah
daerah terdiri atas Peneriman Asli Daerah (PAD),  dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah adalah memaksimalkan pemasukan yang berasal dari sektor pajak
seperti penerimaan pajak bagi hasil.
Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan alat analisis regresi. Analisis ini bertujuan untuk pengaruh antara variabel
dependent dengan variabel independent. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini  adalah data sekunder yang diperoleh
oleh BPS Kota Yogyakarta.
Selama periode Analisis variabel, pertumbuhan ekonomi,  tingkat inflasi, jumlah wajib pajak dan variabel dummy krisis 1998
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bagi hasil.  Pengujian secara per variabel, pertumbuhan
ekonomi,  jumlah wajib pajak dan variabel dummy krisis 1998 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak
bagi hasil, tetapi untuk tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bagi hasil kota Yogyakarta.

07313037 / YASSI FIAKA NIKMAH SARI
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP SEKTOR INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1990-2007; Pembimbing: INDAH SUSANTUN, DRA., M.SI ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja terhadap sektor industri besar dan sedang di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1990-2007. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel berpengaruh terhadap
penyerapan tenaga kerja.
Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data tahunan runtut waktu periode observasi dari tahun 1990 sampai dengan
2007 yang diperoleh dari buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dengan berbagai macam tahun terbit.
Model estimasi yang digunakan adalah estimasi regresi berganda. Hasil dari estimasi tesebut menunjukkan bahwa variabel
jumlah perusahaan industri besar dan sedang (X1), tingkat upah (X2), biaya input (X3), dan nilai output (X4) secara bersama-
sama berpengaruh secara signifikan hal ini dapat dilihat dari Besarnya variasi variabel dependen tersebut dapat dijelaskan
oleh variabel – variabel independen sebesar 96.30% dan sisanya sebesar 3.7% dijelaskan oleh variabel lain
di luar model.  Namun secara individu variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah jumlah
perusahaan industri besar dan sedang (X1) dan biaya input (X3) dimana semakin banyak jumlah perusahaan industri besar
dan sedang maka penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi dan mengurangi masalah pengangguran. Sedangkan variabel
tingkat upah (X2) dan nilai output
(X4) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja hal ini disebabkan jika tingkat upah naik maka permintaan tenaga
kerja turun karena perusahaan lebih memilih untuk menggunakan padat modal dan besarnya permintaan perusahaan
terhadap tenaga  kerja tergantung pada permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
Kata kunci: industri besar dan sedang, daya serap, tenaga kerja, jumlah perusahaan industri besar dan sedang, tingkat upah,
biaya input/biaya antara, nilai output

07313039 / NICO FERRARI
ANALISA EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA(METODE DATA
ENVELOPMENT ANALYSIS/DEA); Pembimbing: HERI SUDARSONO, SE, M.EC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Efisiensi dianggap sebagai metode terbaik dalam mengukur kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran kinerja perbankan
dan mengukur tingkat ketepatan suatu Unit Kegiatan Ekonomi dalam menentukan kebijakan mikro di perusahaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi secara teknik antara perbankan syariah dengan perbankan
konvensional di Indoneia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan masing-masing
bank yang dilaporkan ke Bank Indonesia yang dibagi menjadi variabel input dan output. Penentuan variabel input dan output
pada penelitian ini menggunakan pendekatan model DEA CCR yang dibangun oleh Charnes, Chooper, dan Rhodes yang biasa
dikenal dengan istilah CRS (Costant Return to Scale) dimana setiap penambahan satu input akan menghasilkan penambahan
satu output, maupun model DEA BCC yang dikenal sebagai VRS (Variable Return to Scale) yang  mengasumsikan bahwa setiap
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penambahan satu unit input tidak berarti akan adanya penambahan satu unit output, penambahannya bisa lebih atau kurang
dari satu.
Suatu proses produksi dikatakan efisien jika penggunaan input tertentu dapat menghasilkan sejumlah output yang optimal
atau untuk menghasilkan jumlah output tertentu digunakan input yang minimal. (Kurnia, 2004)
Pada penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis yang bisa mengukur tingkat efisiensi setiap variabel
input output yang inefisiensi, lalu memberikan pilihan solusi untuk bisa menjadi efisien dan merekomendasikan model UKE
yang bisa menjadi contohnya untuk mencapai efisien. Dan merupakan metode yang dirancang untuk bisa mengukur tingkat
efisiensi dimana penggabungan input dan output tidak mungkin dilakukan.
Kata Kunci: Efisiensi, Perbankan, Data Envelopment Analysis

07313040 / MOHAMMAD FARIED
KAUSALITAS EKSPOR NON MIGAS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 1979-2008;
Pembimbing: HERI SUDARSONO, SE, M.EC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang
diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dipandang
sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk
menghasilkan barang dan jasa akan meningkat, disebabkan faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami pertambahan
dalam jumlah dan kualitasnya. Ekspor merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Ekspor akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-
sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk ekspor yang mana tanpa
produk-produk tersebut, maka negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan
perekonomian nasionalnya.
Penelitian ini mengkajikan hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas indonesia selama
kurung waktu 1979-2008. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 5.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor non migas tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Nilai
probabilitas = 0.57137> Level of Significant  = 0,05 sedangkan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ekspor non migas (Nilai
probabilitas = 0.00132 < Level of Significant = 0,05).

07313049 / MUHAMMAD NASIR NASUTION
ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA
UTARA, TAHUN 2007-2009; Pembimbing: JAKA SRIYANA, DRS, M.SI, PH. D ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam tugas akhir ini penulis membahas tentang Analisis Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2009. Dalam pembahasan ini  akan membuktikan apakah hipotesis Kuznets tentang “U”
terbalik dapat dibuktikan berlaku atau tidak di Provinsi Sumatera Utara serta seberapa besar  tingkat ketimpangan antar
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
Data yang digunakan merupakan data skunder yang di dapat dari Badan Pusat Statistik. Variabel yang digunakan yaitu:
Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota, Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk kabupeten/kota Provinsi
Sumatera Utara, dengan kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2007-2009. Untuk membuktikan apakah  hipotesis Kuznets
berlaku di Provinsi Sumatera Utara, maka alat analisis yang akan digunakan yaitu :
Tipologi Klassen, Indeks Ketimpangan  Williamson dan Indeks Ketimpangan Theil. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa
dari 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terbagi 4 kategori, yaitu: Kabupaten daerah cepat maju dan cepat
tumbuh, kabupaten daerah maju tetapi tertekan, kabupaten daerah yang berkembang cepat dan kabupaten daerah yang
relatif tertinggal.
Hasil yang diperoleh dari perhitungan Indeks Ketimpangan Williamson dan Indeks Ketimpangan Theil memperoleh
ketimpangan yang berbeda. Pada Perhitungan Indeks Ketimpangan Williamson selama tahun pengamatan 2007-2009
diketahui bahwa nilai ketimpangan Pendapatan Asli Daerah dan PDRB di Provinsi Sumatera Utara terjadi  kenaikan
ketimpangan yang tidak terlalu signifikan dengan kata lain relatif merata, tetapi Indeks Ketimpangan Theil di Provinsi
Sumatera Utara mengalami ketimpangan yang fluktuatif (naik-turun). Dalam penelitian ini hipotesis Kuznets mengenai kurva
“U” terbalik dapat dikatakan tidak berlaku di Provinsi Sumatera Utara dengan menunjukkan hubungan antara pertumbuhan
PDRB dengan Indeks Ketimpangan Williamson PAD dan Indeks Ketimpangan Theil PAD.
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07313052 / IRINE ZHITA
ANALISIS KETIMPANGAN REGIONAL ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN(TAHUN 2005-2008);
Pembimbing: SARASTRI MUMPUNI R, DRA, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi pada kenyataannya mengalami trade off, dimana ketika tujuan pembangunan
diprioritaskan pada pemeretaan pembangunan maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan terabaikan. Begitu pula
sebaliknya. Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi diantara
Kabupaten yang ada di Provinsi D.I.  Yogyakarta. Namun, pendapatan perkapita yang tinggi tidak mencerminkan distribusi
pendapatan yang merata di antara kecamatan di dalamnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1)
Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Sleman, (2) Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi
serta klasifikasi kecamatan di Kabupaten Sleman menurut Tipologi Klassen serta (3) Seberapa besar tingkat ketimpangan
antar kecamatan di Kabupaten Sleman berdasarkan Indeks Ketimpangan Williamson dan Indeks Ketimpangan Entropi Theil.
Hasil analisis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi kearah peningkatan. Analisis ketimpangan
menunjukkan angka ketimpangan rata-rata Kabupaten Sleman sebesar 0,066 untuk Indeks Williamson dan 1,368 untuk
Indeks Entropi Theil.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah tingkat laju pertumbuhan meningkat dengan hasil positif selama tahun
pengamatan serta ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Sleman periode tahun 2005-2008 cenderung mengalami
penurunan. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan adalah (1) diperlukan adanya upaya untuk
menekan laju inflasi dan pengembangan sektor primer dan tersier untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan produktivitas sektoral, (2) pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan spesialisasi sektor-sektor di daerah
yang memiliki potensi terhadap sektor tersebut, dan (3) untuk lebih menekan angka ketimpangan maka perencanaan
pembangunan agar lebih diprioritaskan bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal dengan tidak melupakan daerah yang lain.

07313053 / AI SUSAN
EFISIENSI FISKAL TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI TIAP PROPINSI DI PULAU JAWA (TAHUN 2005-
2009); Pembimbing: DIANA WIJAYANTI, DRA., MSI. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi fiskal dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi tiap
propinsi di pulau jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) di dalamnya
merupakan data laporan masing-masing variabel dalam kurun waktu selama 5 tahun.
Setiap propinsi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut
dalam penelitian ini dilihat dari  input yang digunakan oleh tiap-tiap propinsi terhadap output yang dihasilkan. Hal ini dapat
diukur dengan menngunakan laporan  Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Sumber Pengeluaran Daerah sebagai
variabel input. PDRB atau tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sebagai variabel output. Dalam penelitian ini
menganalisis apakah input yang digunakan sudah efisien terhadap output yang dihasilkan. Penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa : (1) Propinsi di Pulau Jawa yang dapat mencapai dan mampu mempertahankan tingkat efisiensi 100% dari tahun
2005-2009 hanya satu propinsi yaitu Propinsi Jawa Timur, sedangkan Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta dan Banten tingkat efisiensinya fluktuatif setiap tahunnya. (2) propinsi yang memiliki nilai inefisien atau < 100%,
terjadi karena pemborosan dalam menggunakan input maka solusinya propinsi tersebut harus mengurangi penggunaan
jumlah inputnya dengan tetap mempertahankan jumlah output yang sudah dihasilkan.

07313055 / RIO JAKA TAMA
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2007-2009; Pembimbing: INDAH SUSANTUN, DRA., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam tugas akhir ini penulis membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kabupaten / kota di Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2007-2009. Dalam pembahasan ini akan membuktikan apakah hipotesis Kuznets tentang “U” terbalik
dapat dibuktikan berlaku atau tidak di Provinsi Sumatera Selatan serta seberapa besar tingkat ketimpangan antar
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, variabel
yang digunakan yaitu PDRB perkapita kabupaten/kota, PDRB perkapita Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penduduk
kabupaten/kota, jumlah penduduk provinsi Sumatera Selatan, dengan kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2007-2009.
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Untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznets berlaku di provinsi Sumatera Selatan. Maka alat analisis yang digunakan yaitu
tipologi daerah ( Klassen ), indeks ketimpangan Williamson, indeks ketimpangan Theil.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva “U” terbalik
berlaku di Provinsi Sumatera Selatan. Dari pengklasifikasian yang menggunakan tipologi daerah dapat diketahui bahwa
sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori daerah cepat berkembang. Pada
perhitungan indeks ketimpangan Williamson selama tahun pengamatan 2007-2009 diketahui bahwa nilai ketimpangan PDRB
perkapita antar kabupaten/kota mencapai nilai rata-rata 0.33 relatif merata sedangkan indeks ketimpangan Theil dari tahun
pengamatan 2007-2009 mencapai rata-rata ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,0084.

07313057 / DWI ARIA WENI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 1995-
2010; Pembimbing: ROKHEDI PRIYO SANTOSO, SE, MIDEc ; Tahun: 2011
Abstrak:

Indonesia sejak lama mencanangkan suatu pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan
nasional sendiri yaitu bahwa pemerintah pusat tidak lepas tangan tapi masih memberikan dana perimbangan yang mana
dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri yang bertujuan untuk
kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya itu semua makan diperlukan adanya penerimaan yang kuat dari masing-
masing potensi daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas
dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Variabel
yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel jumlah galian, jumlah kendaraan, dan
jumlah restoran.yang  mana jumlah dari variabel tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap  kenaikan pendapatan asli
daerah(PAD). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda.

07313058 / OGI SIGIT HERMAWAN
ANALISIS PENGARUH TINGKAT LAJU INFLASI, PEMBIAYAAN DAN PROFIT SHARING TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PT.BANK SYARIAH MANDIRI BERDASARKAN RASIO KEUANGAN(PERIODE JANUARI 2009-
DESEMBER 2010); Pembimbing: ROKHEDI PRIYO SANTOSO, SE, MIDEC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Bank  Syariah  merupakan  suatu  bank  yang  berperan  sebagai  sistem ekonomi Islam dalam perekonomian dan kehidupan
masyarakat. Secara filosofis bank  syariah  adalah  bank  yang aktivitasnya  meninggalkan  masalah  riba.  Pada kegiatan  bank
tidak akan terlepas dari apa  yang dinamakan,  inflasi, pembiayaan, dan  profit  sharing.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk
mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, pembiayaan, dan profit sharing terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri
yang dilakukan berdasarkan rasio keuangan.
Proses  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank
Syariah Mandiri yang dipublikasikan dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada rentan waktu Januari : 2009 – Desember : 2010.
Hasil  yang  diperoleh  dari  laporan  keuangan  dan BPS  dilakukan  analisis dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda
yang  didalamnya  meliputi  uji  t, uji  F,  koefisien  determinasi,  serta  uji  asumsi  klasik.  Semua  hal  itu  dilakukan untuk
mengetahui  bagaimana  pengaruh  inflasi,  pembiayaan,  dan  profit  sharring terhadap kinerja keuangan bank Syariah
Mandiri.
Hasil  yang diperoleh dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Pembiayaan (PMBY)  dan  profit sharing  (PS)  secara  individu
berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  PT. Bank  Syariah  Mandiri,  sedangkan Tingkat  laju  inflasi
(INF)  secara  individu  tidak  berpengaruh secara  signifikan terhadap  kinerja  keuanagan  PT.  Bank  Syariah  Mandiri.  Hal  ini
terjadi dikarenakan  meskipun  tingkat  laju  inflasi  berubah-ubah  setiap  saat  kinerja keuangan bank syariah tetap baik,
karena perbankan syariah memiliki daya tahan sangat  baik  dengan  dapat meningkatkan  fungsi  intermediasi,  akses
masyarakat terhadap  manfaat  (value)  yang  ditawarkan produk  dan  atau  layanan  perbankan juga terus meningkat seiring
dengan peningkatan jaringan operasional.



DAFTAR ABSTRAK TUGAS AKHIR 2011

PERPUSTAKAAN FE-UII 181

07313061 / MUHAMMAD HUSNI THAMRIN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI (1988-
2009 ); Pembimbing: AWAN SETYA DEWANTA, DRS, M.EC, DEV ; Tahun: 2011
Abstrak:

Masalah unemployment merupakan salah satu permasalahan utama yang menjadi fokus bagi pengambil kebijakan ekonomi
makro baik pemerintah pusat dan daerah. Pada level pemerintahan daerah, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan
ekonomi untuk mengatasi permasalahan unemployment. Pada penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi dalam beberapa tahun ini, data yang digunakan pada penelitian ini
mengggunakan data yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang kemudian data tersebut dibagi dalam beberapa
variabel Upahk Minimum, PDRB, dan Dummy Krisis 1998. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan OLS data tersebut
berupa data time series dari tahun 1988-2009, data tersebut berjumlah sebanyak 22 data. Sehingga diperlukannya pengujian
tersebut untuk mengetahui seberapa besarkah variabel independen mempengaruhi variabel dependen yaitu tenaga kerja di
Jambi. Pada hasil pengujuan diperlukannya pengujuan Linier dan Log Linier karena hasil dari regresi MWD hasilnya signifikan
baik Z1 dan Z2. Tetapi setelah dilakukan regresi kesignifikanan sama-sama dapat dipercaya oleh karena itu digunakan Linier
dengan hasil upah minimum regional provinsi Jambi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan jumlah penyerapan
tenaga kerja di Provinsi Jambi, PDRB provinsi Jambi tmempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah
penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, dan pengaruh krisis ekonomi 1998 mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak
signifikan terhadap jumlah penyerapan permintaan tenaga kerja di Provinsi Jambi.
Kata Kunci : Tenaga Kerja, Jambi.

07313062 / IGA YANTI
PENGARUH IMIGRASI TERHADAP PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA 1980-2000;
Pembimbing: ROKHEDI PRIYO S..,SE.,MSc ; Tahun: 2011
Abstrak:

Di Indonesia proses imigrasi sudah banyak terjadi, setiap tahunnya penduduk yang berimigrasi dari satu daerah ke daerah
lainnya semakin meningkat.  Proses imigrasi  akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja (angkatan kerja) dan kesempatan
kerja yang ada di Indnesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang
ditimbulkan oleh beberapa faktor yang terkait terhadap  kesempatan kerja yang ada di Indonesia. Faktor-faktor tersebut
antara lain  imigrasi tiap provinsi di Indonesia,  PDRB  tiap provinsi di Indonesia, dan  jumlah penduduk tiap provinsi di
Indonesia.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis regresi dengan metode regresi data penel dengan pendekatan fixed
effect. Dari analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara statistik  variabel independen  yang meliputi
imigrasi dan PDRB  tiap provinsi di  Indonesia, memiliki  hubungan  yang positif  dan berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen yaitu  kesempatan kerja yang ada di  Indonesia  sesuai dengan hipotesis awal yang telah ditetapkan. Sedangkan
variabel independen jumlah penduduk memiliki  hubungan  yang positif akan tetapi  tidak berpengaruh  signifikan terhadap
variabel dependen yaitu kesempatan kerja yang ada di Indonesia.

07313063 / AURORA INDRA PUTRI
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN STUDI KASUS DIY; Pembimbing:
DR.ABDUL HAKIM, M.EC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Perluasan lapangan pekerjaan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap
tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tidak dapat terlepas dari faktor eksternal dan faktor internal. Pertumbuhan jumlah
pengangguran dan tenaga kerja menjadi pendorong bagi perkembangan suatu industri karena industri banyak menyerap
tenaga kerja.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen  penyerapan tenaga kerja dan variabel independen upah  tenaga kerja,
produktivitas tenaga kerja, pengeluaran non upah dan output produksi.  Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber
dari Biro Pusat Statistik  Propinsi DIY.  Adapun alat analisis yang digunakan adalah  regresi panel data dengan pendekatan
common effect.
Hasil perhitungan  software  Eviews 5.1,  menunjukkan  bahwa  variabel upah tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja,  dan
hasil produksi  berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan Propinsi DIY.
Pengeluaran non upah berpengaruh tidak signifikan yang terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan
Propinsi DIY. Besar pengaruh variabel upah tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, pengeluaran non upah dan hasil
produksi terhadap  penyerapan tenaga kerja  adalah  92,45 persen dan sisanya 7,55 persen dijelaskan oleh faktor lainnya.
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07313065 / RIZKI DIAN PERMANA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR KOPI INDONESIA PADA TAHUN 1980-2009;
Pembimbing: SUHARTO, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Kopi Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh dari Produksi Kopi Indonesia, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika, dan Harga Kopi
International Terhadap Ekspor Kopi Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah model koreksi kesalahan (error
correction model)), dengan data time series tahunan Periode 1980 – 2009 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS),
international coffe organisation (ICO), dan lembaga lain yang terkait. Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R-square
(koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika, dan Harga Kopi International dalam
jangka pendek berpengaruh terhadap Hasil Ekspor Kopi Indonesia, sedangkan dalam jangka panjang Produksi Kopi Indonesia,
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika, dan Harga Kopi International berpengaruh terhadap Ekspor Kopi Indonesia.
Untuk pengujian terhadap uji asumsi klasik terdapat multikolinieritas, namun tidak diketahui adanya heteroskedastisitas dan
autokorelasi. Sehingga mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik dengan menambah variabel
atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

07313066 / SUNGSANG YOGASWOROJATI
ANALISIS DISPARITAS FISKAL ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH (TAHUN 2007-
2009 ); Pembimbing: JAKA SRIYANA, DR, M.SI, PHD ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang analisis dampak pembangunan ekonomi dan
mengukur seberapa besar ketimpangan penerimaan sektor fiskal antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa tengah.
Ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Pada tahap awal
pernbangunan ekonomi nasional, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antar kabupaten dan kota
mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kabupaten pada sektor fiskal.
Penyelidikan dilakukan dengan menggunakan Theil Entropy untuk melihat dimensi sektor fiskal ketimpangan regional antar
kabupaten, Williamson Indeks untuk mengukur seberapa besar ketimpangan. Studi ini juga menyelidiki apakah dalam proses
penerimaann sektor fiskal pada setiap kabupaten dan kota merata pada setiap sektor pajak, retribusi, dan PAD. Variable yang
digunakan dalam kedua indeks ini adalah variable pajak, retribusi, dan PAD dalam kurun waktu 2007-2009 di tiga puluh lima
kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah Penelitian ini menemukan bahwa dalam perhitungan indeks williamson
dan entropy theil mengemukakan hasil yang sama yaitu pada sektor pajak terjadi penurunan ketimpangan penerimaan pajak
sedangkan pada sektor retribusi terjadi ketimpangan yang fluktuatif pada setiap tahunnya walaupun tingkat fluktuasinya
tidak terlalu signifikan. Pada sektor PAD yang berlatarbelakang dari sektor pajak dan retribusi menghasilkan hasil yang
fluktuati pula walaupun tidak terlalu signifikan.
Hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat disparitas pajak tidak terlalu besar dan cenderung turun
pada setiap tahunnya dengan kata lain pada sektor pajak semakin merata penerimaannya. Sektor retribusi sedikit berbeda
dengan sektor pajak walaupun tidak terlalu besar tingkat disparitasnya tetapi dari tahun 2007-2009 mengalami grafik yang
fluktuatif. Sedangkan pada sektor PAD yang dipengaruhi sektor pajak dan retribusi mengalami grafik yang fluktuatif pada
setiap tahunnya seperti pada sektor retribusi.
Kata kunci: Disparitas Fiskal, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Williamson

07313070 / SYAHRIL
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN,KESEHATAN DAN KRISIS MONETER TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
MISKIN DESA DI INDONESIA(TAHUN 1990-2009); Pembimbing: ROKHEDI PRIYO SANTOSO. SE, MIDEC ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan dan krisis moneter terhadap jumlah penduduk
miskin desa di indonesia dari tahun 1990 sampai dengan 2009. Data yang di gunakan merupakan data sekunder, berasal
daridata yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendidkan, kesehatan dan krisis moneter di indonesia.
Metode analisis yang di gunakan adalah metode analisis regresi berganda.
Berdasarkan uji t, variable pendidikan secara statistik terbukti signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa di indonesia.
Variabel kesehatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa. Variabel krisis moneter terbukti
berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa di indonesia.
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07313071 / JAMARIS
PENGARUH LUAS LAHAN,KREDIT MODAL KERJA,DAN TENAGA KERJA,TERHADAP PRODUKSI KELAPA SAWIT
DI INDONESIA PERIODE 1989-2009; Pembimbing: JAKA SRIYANA, DRS, M.SI, PH.D ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Luas Lahan, Kredit Modal Kerja, dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi  Kelapa Sawit di
Indonesia  Periode 1989-2009”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Luas Lahan, Kredit Modal Kerja, dan
Tenaga Kerja Terhadap Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Periode  1989-2009. Model  analisis  yang  digunakan  adalah
model  regresi berganda, dengan data time series tahunan Periode 1989 – 2009 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
Indonesia dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). Pengujian statistik meliputi uji t, uji F, dan R-square
(koefisien determinasi)  serta  uji  asumsi  klasik  yaitu  multikolinearitas,  heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Luas Lahan, Kredit Modal Kerja, dan Tenaga Kerja Terhadap  Produksi Kelapa Sawit di
Indonesia. Hasil Regresi antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen adalah R-Squared  =0.997330 dan F-
Statistik=2116,763  sehingga secara bersama-sama variabel Luas Lahan dan Kredit Modal Kerja berpengaruh positif terhadap
Produksi Kelapa Sawit di Indonesia dan sebaliknya variabel Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap Produksi Kelapa Sawit
di Indonesia. Untuk pengujian terhadap  uji asumsi klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan
autokorelasi. Sehingga mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik dengan menambah variabel
atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

07313074 / HIDAYATULLAH
PENGARUH PDRB,JUMLAH PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DERAH(PAD)PROVINSI
NTB TAHUN 2005-2008; Pembimbing: JAKA SRIYANA, DRS,M.SI, PHD ; Tahun: 2011
Abstrak:

Dalam tugas akhir ini penulis membahas tentang pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Inflasi Terhadap PAD Provinsi NTB
Tahun 2005-2008. Pada penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui, dan memberikan bukti empiris seberapa besar pengaruh
dari PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap PAD di Provinsi NTB.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari buku-buku Badan Pusat Statistik Provinsi NTB dan Sumber Data
dari Internet, variabel Dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan
Kota Provinsi NTB tahun 2005-2008, sedangkan variabel Independentnya adalah PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi
Kabupaten dan Kota Provinsi NTB tahun 2005-2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis data panel dengan model regresi Random Effect.
Setelah melakukan uji F dan Hausman maka dalam penelitian ini penulis memilih model estimasi Random effect. Dimana jika
PDRB  tiap-tiap daerah Provinsi NTB  naik 1 milyar rupiah maka akan menaikan PAD Provinsi  sebesar 0.296665 juta rupiah,
sedangkan  Jumlah penduduk  tiap-tiap daerah Provinsi bertambah 1 orang maka akan menaikan PAD Provinsi NTB sebesar
0.02472 juta rupiah dan berbeda dengan  Inflasi, jika Inflasi dua Kota Provinsi NTB naik 1% maka akan menurunkan PAD
sebesar 407.7455 juta rupiah, ini dapat dilihat dari nilanya yang negatif. Dari uji t PDRB tidak mempengaruhi PAD secara
signifikan, sedangkan Jumlah Penduduk dan Inflasi mempengaruhi PAD secara signifikan hanya bedanya Jumlah Penduduk
berpengaruh signifkan positif sedangkan Inflasi berpengaruh signifikan negatif. Dari uji f secara bersamaan PDRB, Jumlah
Penduduk, dan Inflasi berpengaruh terhdap PAD dan dapat dilihat bahwa PAD mampu dijelaskan oleh PDRB, Jumlah
Penduduk, dan Inflasi sebesar 49%, sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

07313075 / MEUTIA SAFRINA RACHMA
JUMLAH UANG BEREDAR:EKSOGEN ATAU ENDOGEN? STUDI EMPIRIS EMPAT NEGARA; Pembimbing:
AKHSYIM AFANDI, DRS, MA, PHD ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk melihat  apakah  jumlah uang beredar bersifat endogen atau eksogen dengan menggunakan
empat negara:  Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Amerika. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jumlah uang  beredar dalam arti sempit, jumlah uang beredar dalam arti luas, indeks harga konsumen, dan industrial
production index. Sedangkan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Auto Regression (VAR).
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel memilki pengaruh tersendiri
terhadap jumlah uang beredar. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Negara Indonesia memiliki jumlah
uang beredar yang bersifat endogen, Negara Malaysia memiliki jumlah uang beredar yang bersifat endogen, Negara
Singapura memiliki jumlah uang beredar yang bersifat eksogen dan Negara Amerika memilki jumlah uang beredar yang
bersifat eksogen.
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07313076 / BUDI SUSILO
PENGARUH LUAS PANEN, KREDIT MODAL KERJA, TENAGA KERJA, DAN PRODUKSI PUPUK TERHADAP
PRODUKSI PADI DI INDONESIA PERIODE 1989-2009; Pembimbing: SUHARTO.,Drs.,M.Si ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Luas Panen, Kredit Modal Kerja, Tenaga Kerja, dan Produksi Pupuk Terhadap Produksi  Padi
di Indonesia Periode 1989-2009”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Luas Panen, Kredit Modal Kerja,
Tenaga Kerja, dan Produksi Pupuk terhadap Hasil Produksi Padi di Indonesia tahun 1989 – 2009. Model analisis yang
digunakan adalah model penyesuaian parsial (Partial adjusment model atau PAM), dengan data time series tahunan Periode
1989 – 2009 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia.
Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R-square (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas,
heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Luas Panen, Kredit Modal Kerja, Tenaga Kerja, dan Produksi Pupuk Jumlah
Penghasilan di sektor pertanian berpengaruh terhadap Hasil Produksi Padi di Indonesia. Hasil Regresi antara Variabel
Dependen dengan Variabel Independen adalah R-Squared = 0.964215 dan F-Statistik = 64.66735 sehingga secara bersama-
sama variabel Luas Panen, dan Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Hasil Produksi Padi di Indonesia dan sebaliknya
variabel Kredit Modal Kerja dan Produksi Pupuk berpengaruh negatif terhadap Hasil Produksi Padi di Indonesia. Untuk
pengujian terhadap uji asumsi klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga
mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik dengan menambah variabel atau data-data yang
digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

07313077 / RAKHMAD JUNIAWAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;
Pembimbing: HERI SUDARSONO.,SE.,MEC ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  membahas  tentang  Faktor  yang  mempengaruhi  persentase jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi
Kalimantan  Selatan.  Data  yang  di  gunakan merupakan data sekunder, berasal dari data yang di peroleh dari Badan Pusat
Statistik.
Variabel  independen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  pendapatan per  kapita  (PDRB),  Indeks  Pembangunan
Manusia  (IPM)  dan  ketimpangan pendapatan.  Metode  analisis  yang  di  gunakan  adalah metode  analisis  data  panel
(pooled data) dengan model regresi fixed Effects.
Berdasarkan  uji  t,  variabel  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan Pendapatan  Per  Kapita  (PDRB)    secara  statistik
terbukti  signifikan  terhadap persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada ∝=5%.

07313078 / MARINA PUSPITASARI
PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK,PDRB BANGUNAN DAN PDRB PERKAPITA TERHADAP BPHTB DI
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2002-2008; Pembimbing: ROKHEDI PRIYO SANTOSO, SE, MIDEC ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Skripsi ini berjudul ”Pengaruh Kepadatan Penduduk, PDRB Bangunan dan PDRB Perkapita Terhadap BPHTB di Provinsi
D.I.Yogyakarta Tahun 2002-2008”. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh kepadatan penduduk, PDRB
Bangunan dan PDRB Perkapita terhadap BPHTB. Data yang digunakan bersumber dari laporan Kanwil BPN Provinsi
D.I.Yogyakarta dan BPS pada periode tahun 2002-2008.  Hasil penelitian dengan metode Data Panel, dimana Kepadatan
Penduduk dan PDRB Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap BPHTB sedangkan PDRB Perkapita berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap BPHTB.
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08313023 / RAHMAD DEDY NOVIANTO
ANALISA PERAN SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PERTUMBHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1990-
2009; Pembimbing: SUHARTO, DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian  ini  berjudul  “Analisa Peranan Sektor Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1990-2009”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Ekspor Kayu, HPH (Hak Pengusahaan Hutan), Investasi  Kehutanan,
dan  Tenaga  Kerja Kehutanan,  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1990 – 2009. Model analisis yang
digunakan adalah model regresi berganda dengan kuadrat terkecil/ OLS (Ordinary Least Square).
Data yang digunakan adalah data sekunder time series tahunan Periode 1990 – 2009 yang bersumber dari bebagai instansi
terkait Badan Pusat Statistik (BPS), DepartemenKehutanan,  Kementrian Perdagangan  dan  sumber  lainnya  seperti jurnal-
jurnal dan hasil penelitian. Pengujian statistik meliputi uji (t), uji F dan R-square  (koefisien  determinasi)  serta  uji  asumsi
klasik  yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Hasil analisis dari data menunjukkan bahwa variabel-variabel Ekspor Kayu, HPH  (Hak  Pengusahaan Hutan),  Investasi
Kehutanan,  dan Tenaga  Kerja Kehutanan, berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
Hasil Regresi antara variabel dependen dengan variabel independen didapat hasil yang  positif  yakni nilai  R-Squared  =
0.812569  dan  F-Statistik  =  15.17356.
Kemudian untuk pengujian antar variabel didapat bahwa variabel Ekpor Kayu dan Investasi Kehutanan  tidak  berpengaruh
signifikan,  dan  selanjutnya  HPH  (Hak Pengusahaan  Hutan)  dan  Tenaga  Kerja Kehutanan  berpengaruh  signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kemudian,  untuk  pengujian  asumsi  klasik  tidak  terdapat  adanya multikolinieritas, heteroskedastisitas  dan  autokorelasi.
Artinya  data  yang digunakan  signifikan  dan  terbebas  dari variabel  gangguan.  Tentu,  hasil  lain  akan menjadi  berbeda
jika  variabel  dalam  mengukur  sektor kehutanan  menggunakan variabel  lain  diluar  variabel  yang  digunakan  peneliti,
sehingga  hasil  ini bersifat relatif  dan  masih  akan  tetap  membutuhkan  penyempurnaan  pada  penelitian selanjutnya.

09313052 / IVO RIZKY FADHILLAH
ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PERUMAHAN GRIYA BATU AJI ASRI DI
KOTA BATAM; Pembimbing: SARASTRI MUMPUNI R. DRA., M.SI. ; Tahun: 2011
Abstrak:

Kebutuhan akan rumah pada mulanya tidak begitu penting, pembangunannya dilakukan secara tradisional seimbang dengan
iklim dan suhu.
Namun, zaman semakin berkembang dan peradaban manusia pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan
peradaban ini menyebabkan rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Tiap manusia
membutuhkan rumah untuk tempat berlindung dan sebagai tempat berkumpul dan berlangsungnya aktivitas keluarga.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap persepsi konsumen
dalam keputusan pembelian rumah pada Perumahan Griya Batu Aji Asri Kota Batam.

09313053 / ARNIS KUSUMA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI ELPIJI DI TINGKAT RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI
DUSUN KALIURANG KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA; Pembimbing: SUHARTO,
DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Konversi dari minyak tanah ke gas elpiji menjadi fenomena yang tidak kunjung usai  dibicarakan  di  kalangan  masyarakat
luas.  Adanya  berbagai  pro  dan  kontra menjadikan hal ini menarik untuk diteliti. Dengan adanya konversi minyak tanah ke
gas  maka  diharapkan  masyarakat  dapat  menggunakan  energi  secara  lebih  efektif dan efisien.
Penelitian  ini  menggunakan  variabel  dependen  konsumsi  elpiji  dan  variabel independen  harga  elpiji  per  kilogram,
pendapatan,  ukuran  isi  tabung,  dan  jumlah anggota  keluarga.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersumber
dari hasil kuesioner  warga  dusun  Kaliurang  Moyudan  Sleman  Yogyakarta.  Adapun  alat analisis yang digunakan adalah
regresi data cross section dengan model regresi log linier.
Hasil  perhitungan  software  Eviews  3.2,  menunujukkan  bahwa  variabel  harga elpiji  per  kilogram  berpengaruh  tidak
signifikan  terhadap  konsumsi  elpiji  rumah tangga  dusun  Kaliurang  Moyudan  Sleman  Yogyakarta.  Pendapatan,  ukuran
isi tabung,  dan  jumlah  anggota  keluarga  berpengaruh  signifikan  terhadap  konsumsi elpiji rumah tangga dusun Kaliurang
Moyudan Sleman Yogyakarta. Besar pengaruh variabel  harga  elpiji  per  kilogram,  pendapatan,  ukuran  isi  tabung,  dan
jumlah anggota keluarga terhadap konsumsi elpiji rumah tangga adalah 75,95 persen dan sisanya 24,05 persen dijelaskan
oleh variabel lain diluar model.
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09313060 / RINDANG NURI ISNAINI N
DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT KORBAN MERAPI
DAN PENGARUHNYA DENGAN PEMBANGUNAN WILAYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN CANGKRINGAN);
Pembimbing: UNGGUL PRIYADI, DR., M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak program pemberdayaan ekonomi bagi perekonomian masyarakat korban
Merapi  dan pengaruh program tersebut terhadap pembangunan wilayah . Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis kualitatif  dengan metode descriptive analysis. Teknik penelitian yang d igunakan adalah triangulasi yaitu
dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa program pemberdayaan
ekonomi berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat korban merapi yaitu dapat menciptakan lapangan kerja
serta dapat membantu ekonomi keluarga. Program pemberdayaan ekonomi juga mendorong terjadinya pembangunan
wilayah dilihat dari aspek ekonomi.

09313070 / ROSIDA DWI AYUNINGTYAS
PERAN WAKAF DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (STUDI KASUS PENGELOLAAN WAKAF DI YAYASAN
BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA); Pembimbing: AKHSYIM AFANDI, DRS., MA.,M PH.D ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wakaf dalam mengurangi kemiskinan (studi kasus pengelolaan wakaf di
Yayasan Badan Wakaf UII) , penyusunan skripsi ini menggunakan alat analisis kualitatif, metode descriptive analysis dan
keabsahan Triangulasi. Pengertian wakaf itu sendiri yaitu satu lembaga ekonomi Islam yang berperan penting dalam
pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan wakaf  harus dilakukan secara produktif dan tidak melanggar syari’ah  agar
memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan . Salah satu Badan Wakaf yang pengelolaanya secara produktif
dan tidak melanggar syari’at Islam adalah Yayasan Badan Wakaf UII.
YBWUII adalah suatu yayasan yang berasal dari tanah wakaf pemberian orang yang dimana sekarang berkembang pesat.
YBWUII memiliki tujuh tanah wakaf  yang digunakan untuk bangunan pendidikan, memiliki enam tanah wakaf untuk tempat
pemberdayaan umat dan memiliki beberapa desa binaan. Peran Yayasan Badan Wakaf UII untuk mengurangi kemiskinan
dengan cara mengeluarkan beasiswa bagi calon mahasiswa yang kurang mampu tetapi berprestasi untuk melanjutkan
pendidikannya di perkuliahan, sedangkan untuk masyarakatnya YBW UII membangun bangunan serba guna dimana
bangunan itu digunakan untuk tempat pelatihan membu at ceriping contohnya di tanah wakaf desa Playen Wonosari dan
lainnya.

09313071 / SANTI PRASTIYOWATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN AIR PADA PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH
(PDAM) KABUPATEN SLEMAN PERIODE 1991-2010; Pembimbing: PRIYONGGO SUSENO, DRS, M.SC ;
Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa pengaruh harga air PDAM, PDRB perkapita, jumlah penduduk, dan jumlah sumur t
erhadap permintaan air bersih pada PDAM Kabupaten Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dengan bentuk time series. Sumber data diperoleh dari BPS dan PDAM Kabupaten Sleman untuk mendukung
penelitian ini. Model yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah regresi linier berganda, dimana model ini
untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap veriabel dependen. Hasil dari analisis meunjukkan bahwa
PDRB perkapita dan jumlah sumur signifikan berpengaruh t erhadap permintaan air bersih pada PDAM Kabupaten Sleman.
Sedangkan harga air dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan air bersih pada PDAM
Kabupaten Sleman.
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09313079 / CHRISTIAN SIRANG KUSUMA
PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (PREMIUM) TERHADAP INFLASI DI INDONESIA
PERIODE 1991-2009; Pembimbing: AKHSYIM AFANDI, DRS, MA, PHD ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  seberapa lama pengaruh dari kenaikan harga BBM jenis premium di Indonesia
untuk menjadi stabil kembali pada periode 1998 sampai 2010. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data time series
(deret waktu) dan menggunakan uji statistik regresi berganda. Dimana, Inflasi sebagai variabel mandiri dan harga BBM jenis
premium merupakan variabel terikat. Sebagai gambaran singkat, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel mandiri
tersebut mempengaruhi variable terikat dengan adanya kenaikan harga BBM jenis premium di Indonesia maka berpengaruh
terhadap inflasi yang ada di Indonesia.
Kata kunci : Inflasi, harga BBM jenis premium, regresi berganda.

98313059 / ARYUNI DIANINGWATI
ANALISIS SEKTOR-SEKTOR EKONOMI POTENSIAL (DENGAN MENGAMBIL STUDI KASUS DI PROPINSI NUSA
TENGAGARA BARAT); Pembimbing: SUHARTO,DRS, M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai banyak sektor-sektor ekonomi yang sangat strategi dan potensial untuk
dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi
apa saja yang paling strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Propinsi Nusa
Tenggara Barat. Obyek dalam penelitian ini adalah PDRB propinsi Nusa Tenggara Barat atas dasar harga konstan 2000 dari
tahun 2001 sampai dengan 2007. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data menggunakan Location Quotient (LQ).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai 5 sektor yaitu ; pertambangan dan
penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memiliki kekuatan ekonomi cukup baik dan sangat
berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kelima sektor ini merupakan sektor ekonomi potensial yang
dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
Kata kunci: Sektor-Sektor Ekonomi Potensial

98313162 / REZA SJAFIRMAN CHANIAGO
URGENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KUT SALAK BAGI PEMBERDAYAAN KORBAN ERUPSI BENCANA
MERAPI 2010 (STUDI KASUS DI DUSUN WONOREJO, DESA HARGOBINANGUN, KECAMATAN PAKEM,
KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA); Pembimbing: SUHARTO.,SE.,M.SI ; Tahun: 2011
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah dengan adanya permasalahan yang terjadi akibat erupsi merapi yang
menghancurkan sisi kehidupan mereka dalam hal ini pendapatan bisa bangkit kembali dengan ada lembaga keuangan mikro
sehingga penulis tertarik melakukan penelitian untuk membuktikan apakah dengan pemberdayaan ekonomi pasca Erupsi
Merapi melalui pembentukan community development dan penguatan organisasi terutama dalam hal ini lembaga keuangan
mikro KUT salak di Dusun Wonorejo bisa mengembangkan potensi dari komiditi salak begitu juga meningkatkan taraf bagi
perekonomian dikawasan tersebut
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya pemahaman warga dusun Wonorejo
dalam hal ini petani salak akan pentingnya organisasi atau paguyuban yang menjadi wadah untuk mengembangkan
perekonomian mereka sehingga pelatihan mengenai lembaga keuangan mikro akan meningkatkan serta memahami
organisasi modern yang bisa dipelajari dan dipraktekkan sesuai dengan kultur hirarki pedesaan yang  mereka miliki juga tidak
menutup mata kehadiran pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada masayarakat sehingga pemulihan ekonomi
bisa cepat teratasi.




