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04313010 / IRMA SURYADEVI DAMAYANTI 
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN EKSPOR CPO (CRUDE PALM OIL) BELANDA KE 
INDONESIA TAHUN 1974-2005 DENGAN PENDEKATAN ECM, 2008 
Pembimbing: Agus Widarjono, Drs. MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor CPO Indonesia ke Belanda tahun 1974-
2005 dengan menggunakan pendekatan Error Correction Model (ECM). Bertujuan untuk melihat pengaruh harga CPO 
internasional, kurs dan GDP Belanda terhadap jumlah permintaan ekspor CPO Belanda ke Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM), dengan data time series dari tahun 1974-2005, data 
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Internasional Financial Statistic (IFS). 
Hasil analisis data menunjukan bahwa harga internasional CPO berpengaruh negatif terhadap permintaan ekspor CPO, 
yang berarti semakin tingginya harga CPO, maka akan menurunkan permintaan ekspor CPO Indonesia. Kurs tidak 
berpengaruh terhadap permintaan ekspor CPO. GDP Belanda berpengaruh positif terhadap pemintaan ekspor CPO , 
yang berarti bahwa semakin tinggi GDP Belanda maka akan meningkatkan permintaan ekspor CPO. 
 
 
 
04313041 / ASTUTI MANDASARI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI DI INDONESIA TAHUN 1987-2005, 2008 
Pembimbing: Agus Widarjono, Drs. MA 
Abstrak/abstract 
Studi yang dilakukan dalam penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat riil di 
Indonesia untuk pengamatan dari tahun 1987 hingga 2005. Dalam suatu perekonomian yang mangalami kelesuan 
atau resesi, pengeluaran agregat atau konsumsi sangat diperlukan. Hal ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan 
penawaran atau produksi sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan nasional. 
Model pengamatan yang digunakan merupakan pengembangan dari model teoritik yang dikembangkan oleh Isyani 
dan Maulidyah (2005). 
Variabel-variabel yang digunakan adalah GDP riil, jumlah uang beredar (M1) dan suku bunga nominal. Model teoritik 
isyani dan maulidyah (2005) didasarkan pada teori konsumsi untuk model Keynesian dan post keynes. Temuan yang 
diperoleh dalam penelitian ini, variabel GDP dan M1 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap konsumsi 
masyarakat riil di Indonesia. Suku bunga nominal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi masyarakat 
riil di Indonesia selama periode pengamatan 1987 hingga 2005. Pengaruh terbesar ditunjukkan oleh variabel M1 
berdasarkan nilai koefisien estimasinya. 
Kata kunci: konsumsi masyarakat riil, GDP riil, M1 dan suku bunga nominal 
 
 
 
 
04313062 / RISZA RESTIKANTI ISNOOR 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN UANG DI INDONESIA TAHUN 1997:1-
2007:3, 2008 
Pembimbing: Agus Widarjono, Drs. MA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia Tahun 1997:1 – 2007:3. 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank Indonesia) 
dan BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain : Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga 
Deposito Berjangka, Tingkat Inflasi dan Permintaan Uang Dalam Arti Sempit (M1). 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang 
digunakan peneliti yaitu dengan model GARCH. 
Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap permintaan uang di Indonesia, suku bunga deposito berjangka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
permintaan uang di Indonesia, dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang di 
Indonesia pada tahun penelitian. 
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04313023 / CHINDY TUNGGA DEWI 
ANALISIS KAUSALIITAS ANTARA HUTANG LUAR NEGERI DENGAN DEFIST ANGGARAN PADA NEGARA 
INDONESIA DAN MALAYSIA TAHUN 1972-2006 DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN ECM, 2008 
Pembimbing: Agus Widarjono, Drs. MA 
Abstrak/abstract 
Aplikasi metode analisis kausalitas pada hutang luar negeri dan defisit anggaran merupakan penerapan sebuah cara 
untuk mengetahui pola hubungan antara hutang luar negeri dan defisit anggaran. Studi ini dilakukan dengan latar 
belakang adalah bahwa terjadi kontroversi dengan adanya hutang luar negeri pada kalangan ekonom pada negara-
negara sedang berkembang. Pada negara sedang berkembang terdapat hubungan dua arah antara defisit anggaran 
dan hutang luar negeri. Hutang luar negeri uang telah dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan defisit 
anggaran apabila hutang tersebut tidak dikelola dengan baik. 
Defisit anggaran timbul dari adanya pendapatan negara yang lebih kecil dari pada pengeluaran negara. Dengan 
adanya defisit tersebut maka akan menjadikan suatu 
negara mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran hutang luar negeri dengan bunganya yang sangat besar. 
Maka sangat memungkinkan negara tersebut terjerat hutang yang semakin besar, karena dalam hal ini hutang yang 
sudah ada dicicil dengan hutang yang lain. Untuk itu apabila ini tidak dihentikan akanmenimbulkan masalah 
perekonomian suatu negara 
 
 
04313070 / RINDANG BAWANA 
ANALISIS PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, NILAI KURS DOLLAR AS, DAN TINGKAT SUKU BUNGA 
OBLIGASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) PADA PERIODE JANUARI 2002-JUNI 
2007, 2008 
Pembimbing: Agus Widarjono, Drs. MA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini menganalisis pengaruh tingkat bunga SBI, nilai kurs Dollar AS, dan tingkat suku bunga Obligasi terhadap 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode Januari 2002 - Juni 2007. Adapun data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik). 
Variabel yang digunakan antara lain : permintaan uang, tabungan domestik, produk domestik bruto, tingkat suku 
bunga bank, dan kurs dollar terhadap rupiah. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang 
digunakan peneliti yaitu dengan metode ECM (Error Correction Model). 
Hasil analisis ini menyebutkan bahwa kurs Rupiah terhadap Dollar, SBI, dan tingkat suku bunga Obligasi berpengaruh 
secara negatif dan signifikan terhadap Index Harga Saham Gabungan (IHSG), pada periode bulanan januari 2002-juni 
2007 penelitian. 
 
 
 
05313055 / AHMAD KHASIB 
ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO PADA BANK UMUM DI INDONESIA TAHUN 1995.1-2006,4, 2008 
Pembimbing: Agus Widarjono, Drs. MA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
01313171 / PRIYOGO RUSDI ASMONO 
ANALISIS PRODUKSI KELAPA SAWIT DESA PANCA MULYA KECAMATAN SEI BAHAR KABUPATEN MUARO 
JAMBI PROPINSI JAMBI TAHUN 2006, 2008 
Pembimbing: Agus Widarjono, Drs. MA 
Abstrak/abstract 
Salah satu komoditi pertanian yang mendapatkan perhatian utama di propinsi Jambi dalam pembangunan pertanian 
adalah komoditi hotikultura, palawija dan tanaman perkebunan termasuk didalamnya Tanaman Buah Sawit (TBS). Hal 
ini dapat dipahami karena daerah penggunaan lahan untuk perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit di 
Kabupaten Muaro Jambi yang tersebar di tujuh kecamatan sangat luas dibandingkan dengan tanaman komoditi 
lainya, dengan kecamatan Sei Bahar sebagai daerah sentra produksi Kelapa Sawit. 
Melihat potensi ini, maka tidak heran budidaya tanaman kelapa sawit di daerah ini terbilang cukup berhasil di banding 
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daerah lainnya, juga ditunjukan dengan bertambahnya luas areal lahan perkebunan kelapa sawit sehingga produksi 
kelapa sawit mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Dari kasus tersebut diatas, apakah penyebab peningkatan produksi dipengaruhi faktor luas lahan, jumlah tanaman, 
penggunaan pupuk, jenis bibit (Dummy). Setelah diketahui faktor-faktornya, seberapa besar faktor-faktor tersebut 
mempengaruhi produksi kelapa sawit. Data yang diperoleh melalui survey pada suatu populasi dengan menggunakan 
kuisioner sebagai penarikan sampel untuk diuji kebenarannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi poduksi 
Cobb Douglass dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). 
Hasil analisis dengan persamaan model log linier sesuai asumsi (kaidah-kaidah) regresi berganda menunjukan bahwa, 
nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.753995 dengan beberapa uji signifikansi, signifikan pada α sebesar 10%. 
Artinya 75.3995% variasi produksi kelapa sawit yang disebabkan oleh kombinasi variabel yang mempengaruhi 
produksi kelapa sawit (luas lahan atau X1, jumlah tanaman atau  X2, penggunaan pupuk atau X3, penggunaan jenis 
bibit atau X4) dan sisanya sebesar 24.6005% dijelaskan faktor lain. Sehingga secara individu maupun serentak 
mempengaruhi produksi kelapa sawit di desa Panca Mulya kecamatan Sei Bahar kabupaten Muaro Jambi. 
 
 
 
00313186 / BRAMANTYA WIRAWAN R 
ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCEND TRADE BALANCE IN INDONESIA TOWARDS MALAYSIA 
(1990 : 1 -2004 : 4), 2008 
Pembimbing: Agus Widarjono, Drs. MA 
Abstrak/abstract 
The purpose of this study is to investigate the relationship between trade balance and the nominal exchange rate for 
bilateral trade in merchandise goods between Indonesia and Malaysia. The thesis employs elasticity approach to 
analyze such a relationship. The stationary test uses Augmented Dickey Fuller (ADF) and the lag length uses Akaike 
Information Criterion (AIC). To examine the impact of depreciation of real exchange rate on trade balance, Johansen 
Multivariate Cointegration test is applied. To test for J-Curve, a generalize impulse function generate from Error 
Correction Model (ECM) is applied. 
For the analysis quarterly data over the period 1990:1 – 2004:4 are used. The data from Web on the Internet, 
government agency such as Indonesian Statistic Bureau (BPS), Statistik Keuangan Bank Indonesia and other related 
sources such as report, literature, issue, and journal was gathered. The data are then, implemented into statistical 
model known as “Bilateral Trade Balance Model”. The research findings show that the nominal exchange rate has a 
positive impact, Indonesia GDP has negative impact and Malaysia GDP has positive impact on the bilateral trade 
balance between Indonesia and Malaysia. The research also finds that there is no evidence of J-Curve for Indonesia’s 
bilateral trade with Malaysia. 
 
 
 
 
02313167 / MUHAMMAD SAUGI 
HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI DI PROPINSI BALI 
PERIODE 1987-2005 DENGAN PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM), 2008 
Pembimbing: Agus Widarjono, Drs. MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Hubungan Kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Propinsi Bali Periode 
1987-2005 dengan Pendekatan Error Correction Model (ECM)” bertujuan untuk menganalisis kausalitas antara 
pertumbuhan ekonomi dan Investasi di Propinsi Bali periode 1987-2005. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kausalitas ECM, dengan data time series tahun 1987-2005 bersumber dari Badan Pusat Statistik 
Indonesia dan Bank Indonesia. Pengujian stasioneritas meliputi uji akar-akar unit dan uji integrasi serta uji 
kointegrasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penanaman modal dalam 
negeri. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka penanaman modal dalam negeri akan meningkat. Adanya 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti tersedianya lapangan kerja yang lebih luas dan pendapatan perkapita yang 
lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan kemakmuran yang lebih baik bagi wilayah tersebut. Semakin tingginya 
kemakmuran suatu wilayah maka akan mengundang ketertarikan investor khususnya investor dalam negeri  untuk 
menanamkan investasi mereka di wilayah mereka sendiri dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari 
adanya investasi PMDN tersebut. 
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04313024 / ANDRE MAULANA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS HARGA SAHAMA GABUNGAN (IHSG) PADA 
PERIODE JANUARI 1990-NOVEMBER 2007, 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan pada Periode 
Januari 1990-November 2007”. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik), dengan data time series tahun 1990 bulan 
januari sampai 2007 bulan November. Variabel yang digunakan antara lain : Suku Bunga Deposito, Nilai Tukar Rupiah 
terhadap Dollar US, dan Jumlah Uang Beredar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah VECM, 
pengujian yang dilakukan antara lain uji satsioneritas yang meliputi uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi, uji 
kointegrasi dilanjutkan VECM dengan Impulse Responsedan Variance Decomposition. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa Suku Bunga Deposito dan Jumlah Uang Beredar berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Indeks Harga 
Saham Gabungan, sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar US berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Indeks Harga Saham Gabungan. 
 
 
 
04313059 / BAGUS WIRAWAN 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABUNGAN MASYARAKAT PADA BANK PEMERINTAH 
DAERAH DI INDONESIA TAHUN 1990:1 - 2006:12, 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
03313047 / HENDRAWAN EKO SAPUTRO 
ANALISIS PENGARUH CADANGAN DEVISA, PRODUK DOMESTIK BRUTO, SUKU BUNGA DEPOSITO, DAN 
HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA (1984:4-2003:4), 
(VECTOR AUTOREGRESSION), 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
00313128 / TOFAN KHADAFI SANAKY 
DETERMINAN INVESTASI ASING LANGSUNG DARI UNI EROPA KE ASEAN TAHUN 1996-2005, 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Studi mengenai determinan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) sudah banyak dilakukan. Namun 
demikian metodologi yang digunakan dan hasil studi masih sangat bervariasi. Meskipun variabel-variabel makro 
ekonomi dianggap mempunyai pengaruh yang kuat seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, ekspor dan 
jumlah tenaga kerja, tetapi masih juga terdapat kesimpulan yang berbeda dan menimbulkan berbagai perdebatan.  
Penelitian ini mencoba menganalisis determinan investasi asing langsung dengan menggunakan beberapa variabel. 
Dalam penelitian ini selain menggunakan varabel makro ekonomi juga akan digunakan variabel non ekonomi untuk 
melakukan analisis terhadap determinan investasi asing langsung dari Uni Eropa ke ASEAN.  
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ekonomi (Ekspor, Jumlah Angkatan Kerja) menunjukkan hubungan yang 
positif terhadap FDI. Sedangkan variabel GDP menunjukkan hasil yang tidak signifikan mempengaruhi FDI dari Uni 
Eropa ke ASEAN. Untuk variabel non ekonomi yaitu korupsi yang diproksi dengan Corruption Perception Index 
menunjukkan hasil yang signifikan positif, karena semakin tinggi angka indeks berarti semakin rendah tingkat korupsi 
di suatu negara.  
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04313116 / NURUL ENDAH PAWESTRI  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN METODE VAR 
(VECTOR AUTO REGRESSIVE) TAHUN 1984:4 - 2006:4, 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Melalui Pendekatan Metode VAR. Adapun 
data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank Indonesia). 
Variabel yang di gunakan antara lain : Gross Domestic Product (GDP), Consumer Price Index (CPI), Jumlah Uang 
Beredar (M1), Tingkat Suku Bunga (R1), dan Kurs Dollar US terhadap Rupiah (E). Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu permasalahan dengan menganalisis 
data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus perhitungan yang digunakan untuk 
menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan peneliti yaitu dengan metode VAR 
(Vector Auto Regressive). Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan moneter secara keseluruhan 
berpengaruh terhadap laju inflasi (CPI) melalui tingkat suku bunga dengan respon positif, sehingga pergerakan laju 
naik dan turunnya inflasi seiring dengan pergerakan tingkat suku bunga dan GDP yang merespon negatif terhadap 
tingkat suku bunga (R1). Dan tingkat suku bunga (R1) merespon positif atas laju inflasi. Sedangkan pada masa 
sebelum krisis R1 merespon positif pada GDP dan inflasi (CPI) yang cenderung konstan, maka tidak terjadinya inflasi 
yang sangat mengganggu perekonomian pada masa sebelum krisis. Dan respon yang diberikan oleh inflasi terhadap 
tingkat suku bunga (R1) positif dan cenderung konstan, namun merespon negatif terhadap jumlah peredaran uang 
dan kurs dollar. Dan pada masa sesudah krisis R1 menyebabkan GDP cenderung konstan dan laju inflasi (CPI) 
mengalami kenaikan dan penurunan, goncangan yang diberikan oleh R1 merespon negatif terhadap jumlah peredaran 
uang dan nilai kurs dollar terhadap nilai rupiah yang mengalami penurunan. Dan adanya goncangan CPI 
menyebabkan R1 juga menyebabkan respon negatif yang mengalami penurunan.  
 
 
 
 
04313067 / MUHAMMAD JAUHARUL MAKNUN 
INTEGRASI PASAR UANG NEGARA ASEAN DAN HONGKONG, 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya integrasi pasar uang di negara ASEAN. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah VAR (Vector Auto Regretion) dan ARDL. VAR untuk membuktikan adanya 
integrasi pasar uang sedang ARDL selain membuktikan sekaligus mengetahui arah integrasi pasar uang di negara 
ASEAN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah shocks (perubahan) yang terjadi di 
dalam pasar uang suatu negara akan mempengruhi pergerakan pasar uang yang lain atau tidak. Dalam penelitian ini 
digunakan variabel tingkat suku bunga deposito dengan sampel objek 6 negara ASEAN+1 (Indonesia, Malaisia, 
Singapura,Filipina, Tailan dan Hongkong). Dari penelitian ini dapat disimpulkan pasar uang – pasar uang negara 
ASEAN+1 terdapat kointegrasi walaupun tidak semuanya, tapi dalam periode mendatang sebagaimana yang 
ditampilkan oleh analisis Impuls Respons dan Variance Decomposition semua pasar ung antar negara mengalami 
kointegrasi yang salaing bertalian. 
 
 
 
 
04313012 / DESSY FARADINA SHANTI 
MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA MELALUI JALUR PINJAMAN PERBANKAN 
SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS, 2007 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Salah satu pokok permasalahan di dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan kebijakan moneter adalah 
mengetahui transmisi kebijakan moneter dalam mempengaruhi perekonomian. Safuan dan Laksono (2007) mencoba 
melihat manakah jalur transmisi yang lebih dominan antara credit view dan money view dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Hirawan (2007) dalam penelitiannya juga mencoba melihat sejauh mana efektifitas Quantum 
Channel yang terdiri dari jalur uang dan jalur kredit pada periode sebelum krisis, saat krisis dan sesudah krisis. 
Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai bekerjanya jalur transmisi moneter melalui saluran pinjaman 
perbankan (credit view) dalam mempengaruhi perekonomian terutama perekonomian di Indonesia dan melihat 
perubahan yang terjadi sesudah masa krisis dengan menggunakan data bulanan dari tahun 1985 sampai dengan 
tahun 2003. 
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04313043 / RAHMINI FASTLIN 
PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP EKSPOR NON MIGAS INDONESIA KE 
AMERIKA SERIKAT PENDEKATAN VECM , 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar Rupiah Terhadap Ekspor Non Migas Indonesia ke Amerika 
Serikat” yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh volatilitas nilai tukar Rupiah mpengaruhi volume 
ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat. Metode analisis yang digunakan dalam penalitian ini adalah VECM, 
dengan data time series tahun 1985 kwartal 1 sampai tahun2003 kwartal 4 yang bersumber dari Biro Pusat Statistik, 
Bank Indonesia dan International Finance Statistic. Pengujian yang dilakukan antara lain uji satsioneritas yang 
meliputi uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi, uji kointegrasi dilanjutkan VECM dengan Impulse Response dan 
Variance Decomposition. Hasil analisis data menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar Rupiah berpengaruh negatif 
terhadap ekspor non migas Indonesia. Adanya volatilitas yang tinggi dapat mengakibatkan menurunnya ekspor non 
migas Indonesia ke Amerika Serikat. 
 
 
04313054 / HERONITA PUTRIKA SARI  
PERBANDINGAN EFEKTIFITAS ANTARA TARGET MONETER DAN TARGET SUKU BUNGA DALAM OPERASI 
KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Fokus penelitian ini adalah untuk melihat peran agregat moneter (base money/M0) dan suku bunga (SBI) dalam studi 
kebijakan moneter, sekaligus melihat penggunaan variabel mana yang lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia. 
Metode analisis yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM), dengan menggunakan data bulanan 
dari tahun 1983:1 – 2003:12. Data dibagi menjadi tiga bagian yaitu secara keseluruhan, sebelum krisis ekonomi, dan 
setelah krisis ekonomi. Variabel yang digunakan antara lain base money, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, 
indeks harga  konsumen, dan roduk Domestik Bruto. Pendekatan VECM juga dilengkapi dengan Impluse Response 
yang berfungsi untuk melihat respon variabel endogen disebabkan oleh perubahan variabel lain dan Variance 
Decomposition yang memperlihatkan kontribusi varian variabel pada variabel lain. Hasil dari analisis VECM 
memperlihatkan bahwa secara keseluruhan menunjukkan hasil yang signifikan dalam penggunaan base money. Dan 
pada periode setelah krisis ekonomi, VECM juga memperlihatkan hasil yang lebih baik jika base money digunakan 
sebagai intermediate target di Indonesia. 
Kata kunci : operating terget, base money, suku bunga SBI. 
 
 
 
04313118 / ZULFADLI RAHIM 
STUDI EMPIRIS TEORI KUANTITAS UANG NEGARA-NEGARA ASEAN (STUDI KASUS DI NEGARA 
INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND, SINGAPURA DAN FILIPHINA), 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Membahas dan membicarakan pengaruh uang terhadap kondisi perekonomian merupakan suatu hal yang menarik. 
Berbagai analisa, pendapat dan kebijakan diambil oleh para pemegang kekuasaan guna mengawasi peredaran uang 
di masyarakat. Hal ini dikarenakan betapa penting peranan uang di dalam menjaga kondisi perekonomian suatu 
negara. Selain itu uang juga dijadikan sebaga indikator moneter yang sangat penting bagi pemerintah dalam 
menetapkan suatu kebijakan yang tepat. Melalui kebijakan moneter pemerintah berusaha menekan laju pertumbuhan 
uang beredar di masyarakat. Sebenarnya masalah yang timbul dari pengaruh jumlah uang beredar terhadap 
perekonomian bukan merupakan hal yang baru. Sudah sejak lama para ekonom mengamati dan mempelajari 
pengaruh uang terhadap perekonomian. Dimana salah satu dampak yang ditimbulkan adalah masalah inflasi yang 
sangat menganggu bagi kestabilan perekonomian. Adapun sumbangsih para ekonom terkait masalah ini, yakni 
lahirnya teori moneter yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu teori kuantitas uang. Teori 
yang menjelaskan bagaimana kuantitas uang mempengaruhi perekonomian serta langkah tepat apa yang dapat 
dijalankan guna mengatasi masalah yang ada.  Melalui penulisan ini penulis mencoba melihat bagimana teori 
kuantitas uang di negara-negara ASEAN dapat berlaku dan diterapkan bagi pemegang kekuasaan. Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah analisis grafis denagan pendekatan Time Series Plot dan Scattre Plot guna melihat 
korelasi antara variabel yang ada, Uji Kausalitas Granger untuk melihat hubungan dua arah (saling mempengaruhi) 
antara variabel, Uji Kointegrasi untuk melihat hubungan jagka panjang, dan metode VECM dengan pendekatan 
Impluse Response untul melacak respon dari variabel endogen karena adanya goncangan (shocks) atau perubahan di 
dalam variabel gangguan. Melalui uji yang ada diharapkan dapat diketahui apakah teori kuantitas uang berlaku di 
ASEAN. 
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00313134 / ADI ARTA KELANA PUTRA N. 
SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI INDONESIA (BERDASARKAN 
KEPEMILIKAN MIGAS), 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Studi mengenai sumber pertumbuhan dan perbedaan pendapatan antar daerah selalu menjadi topik yang menarik 
untuk dikaji. Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui determinan-determinan tersebut juga berusaha untuk 
mengkaji, dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi apakah perbedaan karakteristik dasar 
(khusus dalam studi ini yaitu kepemilikan migas) tiap-tiap Propinsi menyebabkan masing-masing Propinsi 
membutuhkan pengelolaan / penanganan yang secara umum berbeda pula ataukah tidak. Untuk tujuan tersebut 
maka studi ini mengelompokkan daerah berdasarkan 2 kategori yaitu daerah penghasil dan bukan penghasil migas, 
dimana masing-masing kelompok data akan diestimasi dengan metode regresi panel data. Panel data dipilih karena 
memberikan point of view yang lebih luas tidak saja memperlihatkan trend perubahan per tahun tapi juga 
memperlihatkan variasi antar daerah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akumulasi modal fisik maupun manusia berpengaruh signifikan positif 
terhadap pendapatan per kapita sedangkan tenaga kerja pengaruhnya tidak signifikan negatif terhadap pendapatan 
per kapita, disemua kelompok data. Selain itu ditemukan juga bahwa akumulasi faktor mampu menjelaskan variasi 
dalam pendapatan per kapita dengan sangat baik, disbanding TFP (Total Faktor Produksi) yang berada di luar model. 
Temuan lainya yaitu meskipun terdapat perbedaan karakteristik (migas) antar kelompok daerah, Kebijakan umum 
yang mungkin diambil pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah tidak jauh berbeda baik di 
daerah penghasil maupun bukan penghasil migas. 
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah, Perbedaan Kepemilikan Migas, Regresi Data Panel. 
 
 
 
 
02313143 / RIZQY NUZULUL H 
THE ANALYSIS OF CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN MONEY SUPPLY AND INFLATION BASED ON THE 
QUANTITY THEORY OF MONEY IN ASEAN COUNTRIES YEAR 1993: 1 - 2003: 4, 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
This thesis uses quarterly data for the period 1993-2003 to investigate the causality relationship between money 
supply and inflation in the case of ASEAN countries within the cointegration and Granger´s causality framework. The 
empirical results suggest that money and the prices form a weakly causality relationship for the complete sample 
period. Three testable hypotheses in particular are investigated: (1) Does the money and prices are cointegrated? (2) 
Does money leads prices or prices lead money? (3) Does the quantity theory of money supported empirically in the 
case of ASEAN countries? For the complete sample period, the empirical results suggest that in ASEAN countries there 
is cointegration between money and prices. Most of ASEAN countries money lead prices. The quantity theory of 
money not supported for the case of ASEAN countries because many factors that affected it. This result indicated that 
the theory does not fully suitable for developing countries. 
Keywords: Money supply, Inflation, Monetary approach, ASEAN countries 
 
 
 
 
01313072 / BRAHM WIDI NUGROHO 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NOMINAL EXCHANGE RATE AND BALANCE OF PAYMENT : EMPIRICAL 
EVIDENCE FOR INDONESIA FROM CO INTREGRATION AND CAUSALITY …., 2008 
Pembimbing: Akhsiym Afandi, Dr. 
Abstrak/abstract 
Brahm W.N.S. Soedjono (2008), “The Relationship Between The Nominal Exchange Rate and Balance Of Payment 
(BOP): Empirical Evidence for Indonesia From Co-Integration and Causality Testing”. Islamic University of Indonesia, 
Faculty of Economics, International Program, Jogjakarta city. 
This research paper analyzes the co-integration of the Indonesian Foreign Exchange Reserve (FER) and the Rupiah 
Nominal Exchange Rate (NER) from January 1990 until December 2007. From the Johansen co-integration results it is 
able to conclude that in the long run, FER affects NER. In the short run analysis using the Vector Error Correction 
Model (VECM), it is able to conclude the existence of a not significance impact relationship from FER to NER and 
otherwise a significance impact from NER to FER. 
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00313029 / A. FAIZAL 
ANALISIS EKSPOR KERAJINAN DI KABUPATEN SLEMAN KE JEPANG DALAM KURUN WAKTU 1992-2006, 
2008 
Pembimbing: Ari Rudatin, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
A.FAIZAL. Analisis Ekspor Kerajinan di Kabupaten Sleman Ke Jepang dalam Kurun Waktu 1992 – 2006.Dibimbing oleh 
Ari Rudatin, Dra., M.Si.  
Ekspor Kerajinan merupakan salah satu sektor yang sangat berperan besar dalam meningkatkan laju perekonomian 
di Indonesia saat ini. Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang sangat berpotensi dalam Ekspor Kerajinan 
ini. Tujuan penelitian ini dilatar belakangi atas pentingnya analisis Ekspor Kerajinan di Kabupaten Sleman agar 
diperoleh efesiensi dan produktifitas yang tinggi demi tercapainya tujuan Ekspor Kerajinan itu sendiri, yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 
menganalisis hubungan antara Jumlah Penduduk Jepang dengan Ekspor kerajinan ke negara Jepang, untuk 
menganalisis hubungan antara Suku Bunga dengan Volume Ekspor kerajinan di Kabupaten Sleman dalam kurun 
waktu 1992 – 2006, untuk menganalisis hubungan antara Investasi dengan Volume Ekspor kerajinan di Kabupaten 
Sleman, dan untuk menganalisis pengaruh antara X1,X2,X3 terhadap Ekspor kerajinan di Kabupaten Sleman.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, metode analisis yang menggunakan rumus-rumus tertentu yang 
disesuaikan dengan topik permasalahan yang diteliti . Data yang digunakan terdiri atas data sekunder. Analisis data 
yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Analisis ini dipilih karena jumlah variabel independennya 
berjumlah lebih dari 2 (dua).  
Hipotesis diduga secara bersama-sama : Jumlah Penduduk Jepang, Suku Bunga, Investasi berpengaruh dengan 
Volume Ekspor kerajinan di Kabupaten Sleman.  
Kata kunci : Analisis Ekspor Kerajinan.  
 
 
 
 
 
03313043 / ADITYA RAHMAN ADIL 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR LADA PUTIH INDONESIA KE SINGAPURA 
TAHUN 1990-2005, 2008 
Pembimbing: Ari Rudatin, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
02313066 / AGUNG PUJOSEKATON 
ANALISIS PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA PERIODE 1990-2006, 2008 
Pembimbing: Ari Rudatin, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Investasi merupakan unsur utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang di kehendaki, maka diperlukan sejumlah Investasi tertentu yang di biayai dengan tabungan nasional. 
Di negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia tidak mempunyai sumber dana yang cukup 
guna membiayai pembangunan negerinya. Terbatasnya akumulasi berupa kapital tabungan di dalam negeri. Selain itu 
di karenakan oleh rendahnya produktivitas, dan tingginya konsumsi. Sejalan dengan sasaran pembangunan bahwa 
sasaran pembangunan di titik beratkan di bidang ekonomi yaitu penataan swastanisasi nasional yang mengarah pada 
penguatan, peningkatan, perluasan dan penyebaran sektor swasta keseluruh wilayah Indonesia, maka investasi ke 
sektor swasta adalah pendukung pembangunan nasional untuk mencapai tujuan-tujuaan pembangunan nasional. 
Kebijakan pembangunan Indonesia mencakup pengembangan iklim usaha dan investasi, peningkatan swasta nasional 
pengembangan usaha kecil dan menengah. 
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04313037 / SYAIFUDDIN 
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM KAJIAN FISKAL DAN MONETER (TAHUN 1980-2006), 2008 
Pembimbing: Ari Rudatin, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini memformulasikan pertumbuhan ekonomi yang dipengeluaran konsumsi rumah tangga, penerimaan 
pajak, pengeluaran pemerintah, investasi asing, dan tingkat suku bunga pada tahun 1980 -2006. 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi semilog dan Uji Asumsi Klasik. Dari hasil uji maka didapat 
kesimpulan yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan yang artinya jika pengeluaran 
pemerintah turun akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, investasi asing berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan 
secara statistik, artinya berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pada variabel penerimaan pajak 
dan pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak signifikan secara statistik. Tidak signifikannya variabel pengeluaran 
konsumsi rumah tangga disebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya terpokus pada sector terntentu 
sehingga tidak mempengeruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sedangankan penerimaan pajak disebabkan 
ka rena data yang digunakan adalah data penerimaan pajak secara langsung dan tak langsung sehingga tidak 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Serta dengan uji secara bersama-sama maka variabel 
pengeluaran konsumsi rumah tangga, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, investasi asing, dan tingkat suku 
bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
 
 
 
01313126 / SULTHONUL ISTIQLAL 
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUJI TRANSFER DANA DARI PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH DI 
PROPINSI NTB TAHUN 2001 - 2006, 2008 
Pembimbing: Ari Rudatin, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
04313048 / M. BACHTIAR HARSYA 
PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN PENDAPATAN NASIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN BANK 
SYARI'AH DI INDONESIA TAHUN 2005: 1-2006: 12, 2008 
Pembimbing: Ari Rudatin, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Pendapatan Nasional terhadap Pembiayaan Bank Syari’ah di 
Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan 
Bank Syari’ah di Indonesia, pengaruh suku bunga kredit terhadap pembiayaan Bank Syari’ah di Indonesia, dan 
pengaruh pendapatan nasional terhadap pembiayaan Bank Syari’ah di Indonesia. Metode analisa dalam penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda metode OLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Syari’ah. Hal ini berarti, jika inflasi mengalami peningkatan, maka 
pembiayaan Bank Syari’ah akan meningkat dan sebaliknya, suku bunga kredit berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pembiayaan Bank Syari’ah. Hal ini berarti, jika suku bunga kredit mengalami peningkatan, maka 
pembiayaan Bank Syari’ah akan meningkat dan sebaliknya, dan pendapatan nasional (PDB) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap terhadap pembiayaan Bank Syari’ah. Hal ini berarti, jika tingkat bagi hasil mengalami 
peningkatan, maka pembiayaan Bank Syari’ah akan meningkat dan sebaliknya. 
Kata kunci : Inflasi, Suku Bunga, Pendapatan Nasional,dan Pembiayaan. 
 
 
 
04313044 / MUHAMMAD ARIF 
PENGARUH INVESTASI ASING LANGSUNG, INFLASI DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI : ANALISA EMPIRIS PADA NEGARA ANGGOTA ASEAN 5, 2008 
Pembimbing: Ari Rudatin, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
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01313020 / NUNGKY PUSPASARI K 
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR NON MIGAS INDONESIA TAHUN 1986-
2006, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar Dollar terhadap 
Rupiah , Inflasi terhadap perkembangan Ekspor Non Migas di Indonesia priode tahun 1986-2006 dengan 
menggunakan alat uji regresi linier . Penelitian ini menggunakan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) yang 
bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan digunakan berbentuk linier atau log linier. Jadi metode yang 
digunakan dalam menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ekspor Non Migas di Indonesia adalah regresi linier. 
Berdasarkan hasil estimasi tersebut Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap Ekspor Non Migas 
di Indonesia, Nilai Tukar Dollar terhadap rupiah berpengaruh terhadap Ekspor Non Migas di Indonesia, Inflasi 
berpengaruh terhadap Ekspor Non Migas di Indonesia. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan 
mengenai Ekspor Non Migas di Indonesia maka dapat di simpulkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar 
Dollar terhadap Rupiah, dan Inflasi secara serempak mempunyai pengaruh terhadap Ekspor Non Migas di Indonesia. 
 
 
 
 
04313007 / ALODIA ISNASARI PUTRI  
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA TAHUN 1990-2005, 
2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
- 

 
 
04313022 / ANGGA RAHMAT ARDIONO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA TAHUN 1990.1-2005.4, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang memepengaruhi Inflasi di Indonesia Tahun 1990.1-2005.4. Adapun 
data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank Indonesia) dan 
BPS(Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain : permintaan uang, tabungan domestik, produk 
domestik bruto, tingkat suku bunga bank, dan kurs dollar terhadap rupiah. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. 
Adapun metode analisis yang digunakan peneliti yaitu dengan metode Mackinnon, white dan Davidson (uji MWD). 
Hasil analisis ini menyebutkan bahwa permintaan uang, dan tingkat suku bunga berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap inflasi, sedangkan produk domestik bruto berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 
inflasi dan kurs tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia pada kuartal 
tahun penelitian. 
 
 
 
99313129 / ROZI KURNIA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING PROVINSI DI 
INDONESIA TAHUN 2003-2005, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah tenaga kerja, dan ekspor daerah terhadap 
Pertumbuhan Penanaman Modal Asing di 26 propinsi Indonesia pada tahun 2003 – 2005 dengan menggunakan data 
panel. Penelitian ini menggunakan uji Hausman dalam memilih model terbaik untuk metode General Least Square 
(GLS). Jadi metode yang digunakan dalam menganalisis factor – factor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing 
di Provinsi Di Indonesia adalah Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil estimasi tersebut variable PDRB dan 
jumlah tenaga kerja berpengaruh negative tetapi signifikan terhadap Penanaman Modal Asing Propinsi Di Indonesia. 
Kemudian hasil estimasi variable ekspor daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Penanaman 
Modal Asing propinsi di Indonesia pada tahun 2003 – 2005. 
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99313202 / SUHARTOMO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROPINSI 
JAWA BARAT TAHUN 1990-2005, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04313015 / HELMI AGUS NOVIANTO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA 
YOGYAKARTA TAHUN 1991-2006, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Yogyakarta 
tahun 1991-2006. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yang diteliti pada penelitian ini adalah produk 
domestik regional bruto, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah penduduk, jumlah penginapan/hotel.  
Metode yang digunakan dengan regresi berganda. Data diperoleh dari BPS, DIPENDA dan sumber-sumber lain yang 
mendukung penelitian ini, selanjutnya data tersebut diolah menggunakan bantuan komputer melalui program eviews 
versi 4.1. besar pengaruh variabel produk domestik regional bruto, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah 
penduduk, jumlah penginapan/hotel terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Yogyakarta yaitu 
95,3409%, ditunjukkan variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 0.953409 sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
04313017 / RENDY FITANTRA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK 
UMUM DI INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Modal Kerja Pada Bank Umum di 
Indonesia” bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDB riil,suku bunga kredit modal kerja, dan inflasi terhadap 
permintaan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi loglinier berganda, dengan model data sekunder yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan 
Bank Indonesia (BI). Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R2 (koefisien determinansi) serta uji asumsi klasik 
yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa, variabel PDB riil dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
permintaan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia. Sedangkan variable suku bunga kredit modal kerja 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia. Uji F di 
peroleh F hitung > F tabel sehingga secara bersama-sama variable PDB riil, suku bunga kredit modal kerja dan inflasi 
berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia. Untuk pengujian 
terhadap uji asumsi klasik tidak terdapat multikolenieritas, heteroskedastisitas, dan aurokorelasi. Sehingga 
mengharapkan pada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik dengan menambah variable atau data-data 
yang digunakan sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. 
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02313086 / MOCHAMAD FAZA RIFAI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM 
DI PROPINSI JAWA TENGAH (PERIODE 1990-2005), 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di 
Propinsi Jawa Tengah tahun 1990-2005” bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, 
Suku Bunga riil kredit, Inflasi dan variabel dummy krisis ekonomi terhadap Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank 
Umum di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi loglinier berganda, 
dengan model data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian statistik meliputi uji t, uji F 
dan R2 (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik regional Bruto mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Permintaan kredit perbankan. Sedangkan untuk variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Permintaan Kredit Perbankan. Secara bersama-sama variabel pengaruh Produk Domestik regional Bruto, Suku Bunga, 
Inflasi dan variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Permintaan Kredit perbankan Pada Bank 
Umum di Propinsi Jawa Tengah. 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. 
 
 
03313087 / NELLY NUR LAILI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 1990-2004, 2007 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DIY tahun 1990-2004”. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Ekspor, 
Pariwisata, dan Jumlah Perusahaan Disektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di DIY tahun 1990 – 2004. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Kuadrat Terkecil/OLS (ordinary least square), 
dengan data time series tahunan Periode 1990 – 2004 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan 
Dinas Pariwisata DIY. 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 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Ekspor, Pariwisata, Jumlah Perusahaan Disektor Industri berpengaruh 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di DIY. Hasil Regresi antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen adalah 
R-Squared = 0,952151 dan F-Statistik = 49,74804 sehingga secara bersama-sama variabel Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN), Ekspor, Pariwisata, Jumlah Perusahaan Disektor Industri berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di DIY. 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.  
 
 
04313020 / ANDRIANI NOVIANTI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SUKU BUNGA NOMINAL DI INDONESIA 
TAHUN 1997.1-2006.4, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Nominal di Indonesia Tahun 
1997:1-2006:4. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Suku bunga yang diteliti pada penelitian ini adalah 
Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Kurs rupiah terhadap dollar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap tingkat suku bunga nominal, untuk menganalisis pengaruh inflasi 
terhadap tingkat suku bunga nominal, untuk menganalisis pengaruh kurs terhadap tingkat suku bunga nominal, 
untuk  menganalisis secara bersama-sama pengaruh Produk Domesti Bruto (PDB), Inflasi, dan Kurs terhadap Tingkat 
Suku bunga nominal. Metode penelitian yang diggunakan adalah data sekunder yang terdiri dari variable dependen 
yaitu Suku bunga nominal pada Bank Indonesia dan variable independen yaitu PDB riil Indonesia, Tingkat Inflasi, dan 
nilai tukar rupiah terhadap dollar. Data sekunder ini bersumber dari Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia, 
selanjutnya data tersebut diolah menggunakan bantuan computer melalui program Eviews versi 3,0. Hasi regresi 
berganda yang diperoleh berdasarkan hasil uji statistic, nilai koefiensi PDB 0,0000952 yang berarti PDB dan tingkat 
suku bunga nominal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga nominal , koefisiensi 
inflasi sebesar 0,4570671 yang berarti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap suku bunga nominal, nilai 
koefisiensi Kurs sebesar -0,000585 yang berarti mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat suku 
bunga nominal. 
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01313026 / SUNARWAN ARIF W 
ANALISIS KESENJANGAN KEMISKINAN ANTAR PROPINSI DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2000-2004, 
2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04313031 / IMAM BAYU PRASETYO 
ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING,PENANAMAN MODAL DALAM NEGRI, TINGKAT 
PEKERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PDB RIIL DI INDONESIA 1990-2006, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Tingkat Pekerja dan 
Tingkat Pendidikan Terhadap PDB riil di Indonesia Periode 1990-2006. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi PDB 
riil yang diteliti pada penelitian ini adalah penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, tingkat pekerja, 
dan tingkat pendidikan. 
Metode yang digunakan dengan regresi berganda. Data diperoleh dari BPS, dan sumber-sumber lain yang mendukung 
penelitian ini, selanjutnya data tersebut diolah menggunakan bantuan computer melalui program eviews versi 4.1. 
besar pengaruh variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, tingkat pekerja, dan tingkat 
pendidikan terhadap PDB riil di Indonesia yaitu 94%, ditunjukkan variabel independen mempengaruhi variabel 
dependen sebesar 0.942232 sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
98313067 / ANTON MURDIYANTORO 
ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA, EKSPOR,INFLASI DAN KRISIS EKONOMI TERHADAP PDRB RIIL, DI 
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1985-2005, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Ekspor, Inflasi, Krisis Ekonomi Terhadap PDRB Riil di Propinsi 
Jawa Tengah Tahun 1985-2005”. Bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tenaga Kerja, Ekspor, Inflasi dan dummy 
variabel Krisis Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Riil (PDRB Riil) di Propinsi Jawa Tengah. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi loglinier berganda, dengan model data sekunder yang 
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R2 (koefisien determinasi) 
serta uji asumsi klasik yaitu Pengujian Autokorelasi, Pengujian Multikolinearitas, dan Pengujian heteroskedastisitas. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Variabel Tenaga Kerja dan Ekspor mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto Riil, Variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional 
Bruto riil, sedangkan Variabel Krisis Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Riil di 
Propinsi Jawa Tengah. 
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 dan dapat dipertanggung jawabkan di 
kemudian hari. 
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97313096 / BOY ERFIANSYAH ZULYADANI 
ANALISIS PERMINTAAN BERAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga beras, harga tepung terigu, pendapatan per kapita, dan 
inflasi terhadap permintaan beras di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 1996-2006. Daerah penelitian yang 
digunakan sebagai objek penelitian adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan selama 
periode tahun 1996-2006, yang meliputi data permintaan beras, harga beras, harga tepung terigu, dan pendapatan 
per kapita bersumber dari BPS dan situs www.bi.go.id dari tahun 1996-2006. Analisis data menggunakan metode 
analisis regresi dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). 
Hasil uji asumsi klasik terhadap model regresi menunjukkan model penelitian tidak terdapat gejala multikolinieritas, 
heterokedastisitas, dan autokorelasi. Harga beras berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan beras di 
Daerah Istimewa Yogyakarta, maka hipotesis terbukti. Harga tepung terigu tidak berpengaruh terhadap permintaan 
beras di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka hipotesis tidak terbukti. Pendapatan per kapita tidak berpengaruh 
terhadap permintaan beras di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka hipotesis tidak terbukti. Inflasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap permintaan beras di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka hipotesis terbukti. Untuk uji 
kelayakan model (uji F dan R2) menunjukan bahwa model cukup baik karena secara bersama-sama variabel 
independen harga beras, harga tepung terigu, pendapatan per kapita, dan inflasi terpengaruh terhadap permintaan 
beras di DIY. Besarnya nilai R2 adalah 0,791 yang berarti 79,1% variasi variabel independent (harga beras, harga 
tepung terigu, pendapatan per kapita, dan inflasi) mampu menjelaskan variasi dependen (permintaan beras di DIY). 

 
 
 
01313024 / VITA AMANINA 
ANALISIS POTENSI PROPINSI DIY TAHUN 2002-2006, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Dunia ekonomi, perdagangan, dan bisnis terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan tersebut 
tentunya menuntut kemampuan beradaptasi dari setiap daerah untuk bertahan dan mengembangkan kemandirian 
untuk masa depan yang lebih baik. Skripsi ini disusun untuk melihat basis-basis ekonomi yang ada di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, dalam rentang waktu antara tahun 2001 hingga 2006. Metode penelitian yang digunakan 
adalah Location Quotient, Model Rasio Pertumbuhan, Klassen Typologi dan Analisis Overlay. Data penelitian ini 
merupakan data sekunder yaitu PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PDB Indonesia dalam rentang waktu 
tertentu. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor Konstruksi, Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran serta sektor jasa-jasa adalah sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan melihat dari nilai 
pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor tersebut selama masa penelitian. Namun demikian, sektor-sektor lainnya 
seperti sektor Pertanian, Pertenakan, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Penggalian, Listrik, Gas dan Air Bersih, 
Pengankutan dan Komunikasi, Keuangan, Real Estate, dan jasa perusahaan juga memiliki potensi untuk dapat 
dikembangkan dengan lebih optimal. 
 
 
 
 
03313093 / RIA RAHAYU LESTARI 
DAMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN KOTA JAKARTA, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Dampak Pembangunan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Kota Jakarta Tahun 1989-2004. Adapun 
data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). 
Variabel yang di gunakan antara lain : pertumbuhan kota, PDRB, kepadatan penduduk, nilai tambah industri, dan 
Ekspor Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang 
digunakan peneliti yaitu dengan metode OLS. Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa PDRB dan ekspor 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kota. Sedangkan, kepadatan penduduk berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap pertumbuhan kota. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai tambah 
industri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kota. 
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01313207 / DADANG FIRMANSYAH 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1985-2004, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Tenaga Kerja yang 
Bekerja, Infrastruktur (Jumlah Panjang Jalan), dan krisis Ekonomi (Dm) terhadap pertumbuhan Penanaman Modal 
Dalam Negeri di Indonesia priode tahun 1985-2004 dengan menggunakan alat uji regresi log linier. Penelitian ini 
menggunakan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang 
akan digunakan berbentuk linier atau log linier. Jadi metode yang digunakan dalam  menganalisis Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Investasi di Indonesia adalah regresi log linier. Berdasarkan hasil estimasi tersebut Variabel Produk 
Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap PMDN,  Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PMDN, Infrastruktur 
(Jumlah Panjang Jalan) tidak berpengaruh terhadap PMDN, dan Krisis Ekonomi (Dm) berpengaruh terhadap PMDN. 
Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri maka dapat di 
simpulkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), Tenaga kerja yang Bekerja, Infrastruktur ( Jumlah Panjang Jalan) 
dan Krisis Ekonomi (Dm) secara serempak mempunyai pengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. 
 
 
 
04313025 / HENDRA PRADANA YULIANTO 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 1987-2007, 
2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat di Indonesia tahun 1987-2007. Adapun 
faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi 
yang diteliti pada penelitian ini adalah pendapatan nasional, inflasi, suku bunga deposito, dan jumlah penduduk. 
Metode yang digunakan dengan regresi berganda. Data diperoleh dari BPS, BI, dan sumber-sumber lain yang 
mendukung penelitian ini, selanjutnya data tersebut diolah menggunakan bantuan computer melalui program eviews 
versi 4.1. besar pengaruh variabel pendapatan nasional, inflasi, suku bunga deposito, dan jumlah penduduk terhadap 
pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia yaitu 99.43419 %, ditunjukkan variabel independen mempengaruhi 
variabel dependen sebesar 0.9943419 sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
02313065 / ANSHAR HUSNAINY 
PENGARUH TENAGA KERJA , EKSPOR DAN INFLANSI TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 
(PMDN) DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 1985-2005, 2008 
Pembimbing: Diana Wijayanti, Dra., M. Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
01313136 / FATKHUR ROHMAN 
ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DI KOTA SALATIGA, 2008 
Pembimbing: Edy Suandi Hamid, Prof. Dr. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini disusun sebagai hasil penelitian tentang analisis penentuan sektor unggulan di kota Salatiga. Data yang 
digunakan adalah data sekunder yaitu kesempatan kerja per sektor di Provinsi Jawa Tengah dan di Kota Salatiga. 
Data tersebut semuanya berasal dari BPS Kota Salatiga dan Jawa Tengah. Data tersebut di olah dengan 
menggunakan teknik shift share klasik , shift share esteban-marquilas dan locton quotion (LQ). 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi 
dan untuk mengetahui sector apa yang dapat di jadikan sektor unggulan di kota salatiga. 
Dari hasil uji dengan menggunakan shift share klasik, shift share estebanmarquilas dan LQ, di dapat bahwa hampir 
semua sektor di Kota Salatiga dapat di unggulkan kecuali sektor pertanian dan sektor pertambangan. 
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02313181 / ANDETYOWATI NASTITI 
THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING IMPORTS OF RICE OF INDONESIA (1982-2004), 2008 
Pembimbing: Endang Sih Prapti, Dra., MA 
Abstrak/abstract 
The aim of this research is to analyze the influence of three independent variables, they are: domestic production of 
rice, Indonesia GDP, Dummy variable for self-sufficiency in rice. This research uses multiple regression models PAM 
(Partial Adjustment Model) method, which analyzes the regression using time series annually.  To eliminate the 
mistakes and to make the estimation process easier, the writer uses computer program Eviews version 4.0.  Because 
this research uses PAM, thus the import volume of rice from the previous year brings in as one of the independent 
variable.  The data employed in this research are secondary data on the basis of annual data from period of 1982-
2004, with linear regression. Based on the research, which is concerned with the factor affecting Indonesian rice 
import by using the PAM method, it can be concluded that: The domestic production of rice has a significant and 
negative effect on rice imports.  The hypothesis is proven. The GDP of Indonesia has a significant and negative effect 
on rice import.  The hypothesis is proven. Dummy variable placed at the right position, which shows the different 
between self sufficiency and non self-sufficiency era. Lag variable shows that imports from the previous year have 
significant and negative effect on rice imports.  
 
 
 
99313131 / IRA PUSPA 
THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING SECONDARY JOB'S INCOME OF CIVIL SERVANTS, 2008 
Pembimbing: Endang Sih Prapti, Dra., MA 
Abstrak/abstract 
Sometimes workers have to choose to work more than one job a day for many reasons. Many workers holding 
multiple jobs maybe for fulfill their needs, paying debts, or for hobbies. In Indonesia, workers holding multiple jobs or 
also called “moonlighting” are often identical with civil servants. Even, an expert in State Structure, Asep Kartiwa said 
that civil servants engage in moonlighting because of low income (Kartiwa, 2003). It is become an interesting thing 
because it is related to the professionalism and prosperity of civil servants as the state servants and one of the 
instruments of economic development. Using data from the questionnaire distributed to civil servants working at 
Government Office of Maros Regency and Makassar Municipality, this research will try to find the factors affecting 
secondary job’s income of civil servants in both regions. This research also try to find is there any difference between 
urban area (represented by Makassar) and non urban area (represented by Maros). Secondary job’s income of Civil 
Servants is chosen as dependent variable and some economics and demographics variables are chosen as 
independent variables (family income, education level, age, family members, and region of workplace). The analytical 
model used is Multiple Regression Model of cross section data. Regression analysis is used Ordinary Least Square 
(OLS). Result of the research shows that civil servants really need moonlighting. From five independent variables, 
four are significantly proven the hypotheses (family income, education level, age and family members), while a 
dichotomous variable region of workplace, urban and non urban which was assumed have differences, that are 
Makassar offers job opportunity more than Maros, addition to high living cost, are not significantly proven. So all 
independent variables chosen are pushed civil servants to do moonlighting, in fact, different in region –urban and 
non-urban- are not affects moonlighting activity. This result also shows that civil servants engage in moonlighting 
activity because of low income as many opinions before. 
 
 
03313030 / KRISNI PARWOKO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONVERSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN SLEMAN 
(1987-2006), 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini dilakukan di kabupaten Sleman dengan tujuan melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan konversi 
lahan sawah. Terjadinya konversi lahan sawah dikhawatirkan akan mengganggu tingkat produksi tanaman pangan 
terutama beras. Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat konversi lahan pertanian yang dipengaruhi oleh beberapa 
faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), PDRB per 
kapita, dan indeks harga yang diterima petani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara 
tahun 1987 – 2006, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan 
Penanaman Modal (P2KPM) kabupaten Sleman dan Indikator pertanian propinsi DIY diterbitkan oleh Badan Pusat 
Statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen Jumlah Penduduk, PMDN, PDRB per kapita dan 
indeks harga yang diterima petani, berpengaruh positif terhadap konversi lahan pertanian. Sedangkan variabel PDRB 
per kapita dan Indeks harga yang diterima petani berpengaruh negatif. Selain itu juga terbebas dari asumsi klasik 
yaitu autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. 
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04313119 / SEPTIKA WULANDARI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN GERABAH 
DI DAERAH KASONGAN BANTUL PROPINSI D.I.Y., 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapataan Industri Kecil Kerajinan Gerabah di 
Daerah Kasongan Bantul Propinsi D.I.Y. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari hasil 
observasi dan wawancara dengan para pengusaha Kerajinan Gerabah di Desa Kasongan Bantul. Variabel yang di 
gunakan antara lain : jumlah tenaga kerja non upahan, biaya pemasaran, jumlah modal usaha dan jumlah tenaga 
kerja upahan. 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. 
Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, keberadaan industri gerabah di Kasongan telah menjadikan salah satu ciri khas 
wilayah ini dan salah satu komoditi unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal tidak saja karena mutu yang 
tinggi, desain yang variatif dan kualitas yang bagus, tetapi juga dari nilai ekspornya yang tinggi. Krisis moneter yang 
terjadi tidak berpengaruh terhadap kegiatan industri ini, bahkan dengan menurunnya nilai rupiah justru memberikan 
nilai ekspor yang tinggi karena semakin tingginya pasaran gerabah ke manca negara, seperti Australia, Amerika, 
Jepang, Belanda dan Perancis. Untuk hasil regresi, jumlah tenaga kerja non upahan berpegaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap pendapatan pengrajin, biaya pemasaran berpegaruh positif dan, signifikan terhadap pendapatan 
pengrajin, jumlah modal usaha berpegaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin, serta jumlah tenaga 
kerja upahan berpegaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin. 
 
 
 
01313160 / MUCH DAHLAN 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN OBYEK PARIWISATA DI PROPINSI 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1992-2006, 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Dalam skripsi ini dibahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan obyek pariwisata yang berupa jumlah 
wisatawan domestik, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah obyek wisata, jumlah biro perjalanan. Daerah Istimewa 
Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata yang sangat penting di Indonesia, dari dahulu hingga sekarang DIY di 
kunjungi jutaan wisatawan baik domestik maupun mancanegara tiap tahunnya. Di DIY memiliki berbagai macam 
wisata seperti budaya, alam, sejarah. Hal ini tentunya akan mendorong para wisatawan untuk berkunjung ke obyek-
obyek wisata di DIY sehingga akan meningkatkan penerimaan obyek pariwisata. Selain itu, data yang digunakan 
dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diambil dari BPS dan BAPARDA DIY selama 1992-2006. metode analisis 
yang digunakan adalah metode kualitatis dan kuantitatif, yang sesuai dengan hasil yang diinginkan yaitu seberapa 
besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least 
Squares) dihasilkan pengaruh dari jumlah wisatawan domestik, mancanegara, obyek wisata, biro perjalanan terhadap 
penerimaan obyek pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
 
 
03313024 / FEBRIAN INDRA RAHMAN 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN EKSPOR UDANG INDONESIA KE 
NEGARA JEPANG PERIODE TAHUN 1990 SAMPAI DENGAN TAHUN 2005, 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Salah satu sumber penerimaan ekspor non migas adalah komoditi udang. Indonesia termasuk negara produsen dan 
eksportir udang terbesar di dunia dan Negara Jepang merupakan Negara tujuan utama ekspor udang Indonesia. 
Namun, setelah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan penerimaan ekspor Indonesia mengalami 
penurunan, salah satunya terjadi pada ekspor udang. Pada tahun tersebut ekspor udang Indonesia menurun ke 
Negara Jepang baik dilihat dari permintaan maupun penawarannya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor udang Indonesia ke Negara Jepang dan berapa besar pengaruh tersebut 
bisa dilihat dari permintaannya. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor udang Indonesia ke Negara Jepang.  
Variabel-variabel yang diperkirakan bisa mempengaruhi permintaan ekspor udang Indonesia adalah Nilai tukar Rupiah 
terhadap Dollar, harga udang internasional, GDP Jepang, dan harga tuna internasional. Variabel-variabel tersebut 
diperoleh dari Statistik Perikanan Indonesia (Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian Indonesia) dan 
International Finansial Statistik (IMF). Teknik Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis menggunakan 
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uji t dan uji F, selain itu digunakan juga uji asumsi OLS. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
nilai tukar rupiah terhadap dollar dan GDP Jepang berpengaruh dengan signifikan terhadap permintaan ekspor udang. 
Jadi saat terjadi kenaikan maupun penurunan nilai tukar dan GDP, volume permintaan akan berubah mengikuti 
perubahan variabel tersebut.  

 
 
03313064 / FITRIANA HAYATI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KONSUMEN TERHADAP LISTRIK PADA 
RUMAH TANGGA, 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa pengaruh dari indikator mikro ekonomi (pendapatan total keluarga, 
pengeluaran bahan bakar (minyak tanah, kayu bakar, gas, dan premium/solar), jumlah anggota keluarga, dan luas 
bangunan terhadap permintaan listrik pada rumah tangga di Dusun Nambongan, Desa Caturharjo, Kecamatan 
Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan bentuk cross section dengan jumlah obervasi 
sebanyak 50 responden. Data diperoleh secara langsung dari responden dengan cara observasi, wawancara dan 
penyebaran kuesioner yang mendukung penelitian ini. Model yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah 
regresi log linear, dimana model ini untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel 
dependen. Hasil dari analisis menunjukan bahwa permintaan listrik pada rumah tangga di Dusun Nambongan 
dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan rata-rata total keluarga, pengeluaran energi (minyak tanah, kayu 
bakar, gas, dan premium/solar), jumlah tanggungan keluarga, dan luas bangunan. 
 
 
98313123 / RULLY ARFIAN 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI LAMPUNG 
TAHUN 1985-2005, 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi 
Lampung. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung. 
Untuk menganalisis pengaruh faktor investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung. Untuk 
menganalisis secara serentak pengaruh faktor Inflasi, jumlah penduduk dan investasi swasta terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Propinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Biro Pusat Statistik Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang merupakan data 
tahunan. Periode penelitian ini dibatasi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan 
variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung. Variabel jumlah 
penduduk  berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung. Variabel investasi swasta tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung. Secara serentak atau bersama-sama 
variabel inflasi, jumlah penduduk dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi Propinsi Lampung. Penafsiran koefisien determinan (R²) sebesar 0,857 hal ini berarti variasi variabel-
variabel independen dapat menjelaskan variasi variable dependen sebesar 85,7% dalam varian total variabel 
dependen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan uji ekonometri tentang penyimpangan 
asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas yang menunjukkan tidak adanya 
multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 
 
 
03313015 / WAHYUDI SETIAWAN 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI KAKAO DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA TAHUN 1989-2006, 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Produksi kakao di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami peningkatan baik dari segi produksi maupun luas 
lahan, walaupun dari segi wilayah luas wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih kecil propinsi-propinsi lain 
di jawa. Dan dalam penelitian ini dipilih antara tahun 1989-2006 dikarenakan produksi kakao di Daerah Istimewa 
Yogyakarta pertama kali pada tahun 1989 dan data yang didapatkan terkhir kali adalah data tahun 2006. 
Variable yang digunakan pada penelitian ini ada empat, yang terdiri dari satu variable dependen dan tiga variable 
independen. Dan yang menjadi variable inependen ialah prodeksi kakao kemudian yang menjadi veriabel independent 
ialah luas lahan prkebunan, produktivitas tanaman, dan curah hujan. 
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03313010 / YULIANTARI 
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEMOGRAFIS WANITA TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA 
(TAHUN 1999), 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh karakteristik demografis wanita terhadap kemiskinan di 
Indonesia. Penelitian ini akan dapat digunakan sebagai pertimbangan program pembangunan perekonomian di masa 
yang akan datang. Diperkirakan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh karakteristik wanita di Indonesia seperti 
wanita usia produktif, tingkat pendidikan wanita, status pekrjaan wanita, jenis lapangan pekerjaan wanita dan usia 
kawin pertama bagi wanita. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan regresi linier yang 
dibantu komputer dengan menggunakan program Eviews 5.0. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa meskipun secara bersama-sama variabelvariabel karakteristik demografi wanita 
mempengaruhi kemiskinan di Indonesia  sebesar 40%, namun secara parsial wanita usia produktif, tingkat 
pendidikan wanita, status pekerjaan wanita dan usia kawin pertama bagi wanita tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan jenis lapangan pekerjaan wanita mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 
 
 
 
03313040 / DIAH ISTIORINI 
ANALISIS PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA, TINGKAT SUKU BUNGA, DAN 
PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP ALIRAN KREDIT PERBANKAN (2000:1-2007:2), 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
03313033 / CITRA ADEMULA PUTRA 
DAMPAK KRISIS TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA, 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Dampak Krisis Terhadap Nilai Tukar Rupiah di Indonesia (1990-2007)”. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh dari Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Deposito, dan Krisis Moneter terhadap 
Nilai Tukar Rupiah tahun 1990–2007. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier 
Berganda, dengan data time series tahunan Periode 1990–2007 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia 
dan Bank Indonesia. Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan Rsquare (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik 
yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Deposito (3 bulan), Krisis Moneter 
berpengaruh terhadap Nilai Tukar Rupiah. Hasil Regresi antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen 
adalah R-Squared = 0,975122 dan F-Statistik = 127,3898 sehingga secara bersama-sama variabel Inflasi, Jumlah 
Uang Beredar, Suku Bunga Deposito (3 bulan), Krisis Moneter berpengaruh positif terhadap Nilai Tukar Rupiah. 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. 

 
 
04313038 / DYAH AYU NOVIYANTI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI BESAR, 
MENENGAH DAN KECIL DI JAWA TENGAH, 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri di Jawa Tengah 
Tahun 1993-2006. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat 
Statistik). Variabel yang digunakan antara lain: investasi, jumlah perusahaan serta PDRB terhadap penyerapan 
tenaga kerja pada sektor industri di Jawa Tengah. 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. Untuk 
hasil regresi, jumlah perusahaan dan PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga 
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Kerja Pada Sektor Industri di Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan investasi tidak berpengaruh terhadap Penyerapan 
Tenaga Kerja Pada Sektor Industri di Jawa Tengah. 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 datadata yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil 
yang lebih baik. 
 
 
 
03313014 / RIAN ANGGARA 
KINERJA EKSPOR TEMBAGA INDONESIA KE JEPANG DAN KOREA SELATAN: ANALISIS CONSTANT 
MARKET SHARE (CMS) TAHUN 2000-2006, 2008 
Pembimbing: Indah Susantun, Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja ekspor tembaga Indonesia berdasarkan SITC 4 digit di negara 
Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2000-2006. Kedua Negara tersebut merupakan pengimpor tembaga yang 
cukup besar di Asia. Penelitian ini menggunakan alat analisis CMS (Constant Market Share), dimana kinerja ekspor 
dapat dilihat dari tiga efek, yaitu efek pertumbuhan ekspor dunia, efek komoposisi komoditi, serta efek daya saing. 
Hasil penelitian pada dua negara tersebut menunjukkan bahwa efek pertumbuhan ekspor dunia hampir seluruhnya 
bertanda positif. Artinya pertumbuhan ekspor dunia sangat berpengaruh bagi ekspor tembaga Indonesia. Sebagian 
efek daya saing bertanda positif. Hal ini berarti beberapa komoditi tembaga Indonesia mempunyai daya saing yang 
cukup kuat dikedua negara yang diamati. Sedangkan untuk efek komposisi komoditi, hampir seluruhnya bernilai 
negatif, yang berarti ekspor tembaga Indonesia masih terdistribusi pada jenis komoditi yang permintaannya tumbuh 
relatif lambat di negara yang diamati. 
 
 
 
 
99313042 / ANDRE KURNIAWAN 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR PAKAIAN JADI INDONESIA KE AMERIKA 
SERIKAT PERIODE 1985-2005, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
03313067 / AZIDNI HUDA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM 
DI DIY (1991-2005), 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
03313096 / WISNU ARTANTO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK BPR 
DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1986-2006, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
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03313098 / ANDY PRASTOWO  
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT USAHA KECIL PADA BANK 
UMUM DI INDONESIA , 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Kecil (KUK) pada Bank Umum 
di Indonesia Tahun 1991-2005. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di 
peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain : PDB, Suku Bunga, Laju Invlasi, 
Dummy Variabel Masa sebelum dan sesudah Krisis Moneter.  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang 
digunakan peneliti yaitu dengan metode OLS.  
Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa variabel laju Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan. Dan 
masa sebelum dan sesudah krisis moneter berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit usaha kecil. 
Sedangkan, PDB dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha kecil (KUK) pada Bank Umum 
di Indonesia.  

 
 
04313034 / MEGA PUSPITA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI INDUSTRI PENGECORAN LOGAM DI 
KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN (PERIODE TAHUN 1987-2006), 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
03313016 / REZA YUDHISTIRA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 
1991-2005, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
03313122 / RINDAH LINTARI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA PERIODE 
1985-2005, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
06313037 / DINA MARYANI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT TABUNGAN PADA BANK UMUM DI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1990-2005, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
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03313061 / ALEK SENO NUGROHO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME EKSPOR MINYAK BUMI MENTAH INDONESIA 
KE JEPANG TAHUN 1981-2005., 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Minyak Bumi Mentah Indonesia ke 
Jepang Tahun 1981-2005. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di 
peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain : Volume ekspor minyak bumi mentah 
dari Indonesia ke Jepang,harga minyak bumi mentah dunia,volume produksi minyak bumi mentah Indonesia, nilai 
tukar US dollar terhdap rupiah. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang 
digunakan peneliti yaitu dengan metode OLS. 
Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa harga minyak mentah dunia Berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap volume ekspor minyak bumi mentah Indonesia ke Jepang. Sedangkan, volume produksi minyak 
mentah Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor minyak bumi mentah Indonesia ke 
Jepang. Disamping itu, kurs US dollar terhadap rupiah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap volume 
ekspor minyak bumi mentah Indonesia ke Jepang. 
 
 
 
04313080 / DIKA YUSNANTA 
ANALISIS JMLH PENDUDUK, JMLH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN JMLH INDUSTRI 
TERHADAP KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 1987-2006, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Jumlah Penduduk, Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Industri 
Terhadap Ketergantungan Fiskal Daerah Kota Balikpapan Tahun 1987-2006. Adapun data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Daerah 
dan Dinas Perindustrian Kota Balikpapan. Variabel yang di gunakan antara lain: Jumlah Penduduk, Jumlah PDRB dan 
Jumlah Industri di Kota Balikpapan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang 
digunakan peneliti yaitu dengan metode ECM (Error Correction Model). 
Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam jangka pendek jumlah penduduk dan jumlah industri di 
Kota Balikpapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketergantungan fiskal, sedangkan jumlah produk 
domestik regional bruto Kota Balikpapan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketergantungan fiskal 
pada tahun penelitian. 

 
 
01313228 / AULIA ROKHIMATUN 
ANALISIS KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN BREBES DITINJAU DARI SEKTOR INDUSTRI KECIL TAHUN 
1989-2006, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Studi yang berfokus kepada peran dari industri kecil sebagai sektor utama untuk memperbaiki ekonomi pedesaan dan 
bertujuan untuk mewujudkan suksesnya pembangunan di Indonesia. Wilayah yang menjadi obyek dalam studi ini 
adalah kabupaten Brebes. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bahwa tingkat output industri kecil mampu 
memberikan sumbangan kepada pembangunan ekonomi pada suatu daerah.  
Dalam penelitian ini variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat output pada industri kecil antara lain adalah 
tingkat modal, jumlah tenaga kerja dan produk domestik regional bruto (PDRB). Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa tingkat modal, jumlah tenaga kerja dan produk domestik regional bruto (PDRB) mempunyai pengaruh positif 
terhadap tingkat output pada sektor industri kecil. Besarnya tingkat modal mempengaruhi perkembangan industri 
kecil sehingga dapat menciptakan tenaga kerja, dengan demikian proses produksi akan berjalan dengan baik. Peran 
pemerintah juga sangat membantu dalam kemajuan suatu industri kecil salah satunya adalah memberikan bantuan 
modal baik dalam bentuk tunai atau peralatan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat 
diperlukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dalam sektor industri sebab sektor industri dianggap mampu 
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mendorong pembangunan secara cepat bahkan kemajuan dan peran yang besar dari sektor industri dalam 
perekonomian yang sering dijadikan tolak-ukur dalam kemajuan suatu daerah.  
 
 
02313023 / PITRA BAYU AJI 
ANALISIS MOTIVASI NASABAH DALAM KEPUTUSAN PEMILIHAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH (STUDI 
PERILAKU NASABAH PADA BMT AL-IKHLAS DI YOGYAKARTA, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Perilaku nasabah merupakan hal yang kompleks dan diperlukan suatu cara yang tepat untuk menanganinya. Nasabah 
adalah aset bagi perusahaan dan memberikan kepuasan kepada mereka menjadi suatu keharusan yang tidak bisa 
ditawar lagi. 
Informasi mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi sangat berarti bagi perusahaan. 
Penelitian dengan judul "Analisis Motivasi Nasabah Dalam Keputusan Pemilihan Sistem Perbankan Syariah (studi 
perilaku nasabah pada BMT Al-Ikhlas-yogyakarta)", bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi 
nasabah dalam mengambil keputusan pemilihan sistem perbankan syariah dan Variabel paling dominan yang 
mempengaruhi motivasi nasabah untuk menyimpan dananya di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta. Pokok permasalahan 
dalam penelitian ini adalah, apakah yang mempengaruhi motivasi nasabah dalam mengambil keputusan pemilihan 
sistem perbankan syariah dan variabel paling dominan yang mempengaruhi motivasi nasabah untuk menyimpan 
dananya di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta. Obyek yang diteliti adalah sebagian nasabah yang menggunakan jasa BMT Al-
Ikhlas, sedangkan atributnya adalah, pengaruh agama, bagi hasil yang jujur, persepsi terhadap bunga, kemauan diri 
sendiri, lokasi, referensi anggota keluarga atau pihak lain, pelayanan yang diterima nasabah dan fasilitas penunjang. 
Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner atau angket yang disebarkan langsung kepada nasabah 
yang menggunakan jasa BMT Al-Ikhlas Yogyakarta. Pengujian statistik dengan mengunakan analisis regresi berganda 
dan taraf signifikansi 5%. Dalam pengukuran motivasi nasabah BMT Al-Ikhlas dilakukan dengan pengujian 
berdasarkan uji t dan uji F Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan uji F dan uji t diketahui bahwa 
variabel motivasi yang terdiri dari agama, Persepsi terhadap bunga, bagi hasil, fasilitas, pelayanan, kemauan sendiri, 
referensi dan lokasi, berpengaruh secara simultan terhadap keputusan menabung pada BMT Al-Ikhlas Yogyakarta. 
Artinya bila variabel motivasi yang terdiri dari agama, persepsi terhadap bunga, bagi hasil, fasilitas, pelayanan, 
kemauan sendiri, referensi dan lokasi semakin meningkat maka keputusan menabung terhadap pada BMT Al-Ikhlas 
Yogyakarta semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Variabel motivasi yang terdiri dari agama, persepsi terhadap 
bunga, bagi hasil, fasilitas, pelayanan, kemauan sendiri, referensi dan lokasi, berpengaruh secara parsial terhadap 
keputusan menabung pada BMT Al-Ikhlas Yogyakarta. 
 
 
03313085 / ROCHMAN 
ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP 
BELANJA PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/ KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH (2001-2005), 
2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
03313107 / ARIE ARDIANSYAH 
ANALISIS PENGARUH EKSPOR MIGAS, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN TENAGA KERJA 
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) RIIL DI INDONESIA PERIODE 1985-2005, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
03313102 / AMEN WAHYUDI 
ANALISIS PENYALURAN KREDIT PERUM PEGADAIAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
(PERIODE 2002-2006), 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 
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04313014 / YUNITA FITRI WAHYUNINGTYAS 
ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH PADA BANK UMUM DI DIY TAHUN 1986-2005, 
2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
- 

 
03313080 / BUDI SUKMA SETIAFIN 
DAMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KETERBUKAAN TERHADAP PERTUMBUHAN KOTA DI INDONESIA 
PERIODE TAHUN 1980-2006, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang analisis dampak pembangunan ekonomi dan 
keterbukaan terhadap pertumbuhan kota di Indonesia, dengan variabel yang digunakan adalah 
size of country yang diprediksi dengan GDP, pendapatan perkapita (GDPC), kepadatan penduduk, Rasio tenaga kerja 
diluar sektor pertanian (industrialisasi), dan rasio ekspor terhadap GDP (yang diprediksi sebagai keterbukaan. 
Penelitian ini menggunakan Metode Error Corection Model (ECM) dengan melalui pengujian asumsi klasik, akar unit 
(root test), integrasi, dan kointegrasi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam persamaan jangka panjang, terlihat 
SC, GDPC dan IND berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kota, sedangkan DENS dan OPEN berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan kota, hal ini menunjukkan ketidak konsistenan dengan hasil jangka pendek. Tetapi untuk SC 
dan GDPC nilai parameternya lebih besar daripada nilai parameter jangka pendek, hal ini mengindikasikan bahwa SC 
dan GDPC berpengaruh terhadap pertumbuhan kota. Hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
variable SC, dan GDPC (pendapatan perkapita) terhadap petumbuhan kota mengindikasikan bahwa variabel-variabel 
tersebut berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Variabel SC dalam jangka pendek secara statistic positif dan 
signifikan pada jangka pendek, Berarti SC berpengaruh terhadap pertumbuhan kota di Indonesia periode 1980-2006. 
Variabel pendapatan perkapita (GDPC) dalam jangka pendek berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 
kota  
Katakunci: Pembangunan Ekonomi, Keterbukaan, Pertumbuhan kota, ECM 
 
 
00313182 / IMRON ROSADI 
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH (2001-2005), 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penyusun memberi judul dalam penelitian ini “Ketimpangan Pendapatan di Propinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini 
berbentuk data panel yaitu terdiri dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan kurun waktu pada tahun 2001 
sampai pada tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui ketimpangan, pola dan struktur perekonomian, 
hubungan keeratan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dan apakah hipotesis kuznets berlaku di Jawa 
Tengah. Hasil analisis diketahui bahwa ketimpangan di Jawa Tengah semakin meningkat dikarenakan adanya otonomi 
daerah,daerah maju umumnya terletak di daerah perkotaan, sedangkan daerah tertinggal umumnya karena belum 
dioptimalkanya potensi daerah tersebut secara maksimal, hipotesa kuznets berlaku di Jawa Tengah dan terjadi 
hubungan yang tinggi dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Implikasinya 
hendaknya pemerintah lebih memperhatikan pembangunan di daerah tertinggal, menjadi fasilitator serta motivator 
bagi pamerintah kabupaten yang tertinggal untuk meningkatkan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah tersebut. 
Pemerintah mampu menjaga sikap bersaing dan bekerja sama antar daerah sehingga bila terjadi perekonomian yang 
sulit dapat mengatasinya bersama-sama dan menggunakan anggaran yang tidak boros dan pelit sehingga 
merangsang pertumbuhan ekonomi.  
 
 
 
04313056 / NIENO FEBRY SYAHIFUDIN 
PENGARUH PDRB, JUMLAH WISATAWAN, DAN JUMLAH HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 
PADA 4 DATI II DAN I KOTAMADYA DI PROPINSI DIY (TAHUN 200-2006), 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh PDRB, jumlah wisatawan, jumlah hotel terhdap Pendapatan Asli Daerah pada 4 DATI 
II dan 1 Kotamadya di propinsi DIY tahun 2000-2006. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh dari Pendapatan 
Domestik Regional Bruto, jumlah wisatwan (WST), jumlah hotel (H) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 4 DATI II 
dan kotamadya I propinsi DIY. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Panel, dengan data 
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time series tahunan periode tahu 2000-2006 bersumber dari Biro Pusat Statistik. Peengujian statistic meliputi, Uji 
signifikansi fixed effect, uji signifikansi random effet, uji t, uji koefisien berganda.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah wisatawan (WST), jumlah 
hotel (H) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 4 DATI II dan 1 Kotamadya di propinsi DIY pada α= 
5%. Dari hasil regresi data panel dengan pendekatan fixed effect diperoleh koefisien determinasi (R) sebesar 
0,968154 dan F hitung sebesar 117,2622 dengan probalitas sebesar 0,00000 maka F-hitung>F-tabel sehingga secara 
bersama-sama variabel Produk Domestik Regional Bruto, jumlah wisatawan (WST), jumlah hotel (H) berpengaruh 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 4 DATI II dan 1 Kotamadya di propinsi DIY. Sehingga 
mengharapakan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik menambah variabel atau data-data yang 
digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lenih baik.  
 
 
 
02313156 / DENI NURDIANA 
PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1988-2005, 27 
Agustus 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Akibat terjadinya krisis ekonomi di mulai beberapa tahun lalu yang menimpa masyarakat Indonesia umumnya dan 
juga masyarakat DIY khusunya, sehingga mereka menjadi ‘miskin’ dengan pendapatan perkapita rata-rata USS 400 
dari sebelumnya USS 1000. Sebagai akibat lebih lanjut maka sebagian besar potensi produksi menjadi tidak 
berproduksi lagi dan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Dampak negatif selanjutnya adalah kesejahteraan 
masyarakat DIY mengalami kemrosotan diiringi dengan meningkatnya jumlah anak putus sekolah. Krisis ekonomi 
yang dipicu oleh merosotnya nilai rupiah secara tajam mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai lapisan 
sosial. Berdasakan penjelasan diatas maka penulis ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan anatara PDRB dan 
Suku Bunganya terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh melalui 
pendekatan tingkat konsumsi. Cakupan wilayah penelitian adalah Propinsi DIY dengan rentang waktu mulai tahun 
1988 hingga tahun 2005. Setelah diadakan penelitian maka hasil yang di peroleh ada pengaruh positif yang signifikan 
PDRB terhadap kunsumsi masyarakat di Propinsi DIY periode tahun 1988-2005. Ada pengaruh positif yang signifikan 
suku bunga riil terhadap kunsumsi masyarakat di Propinsi DIY periode tahun 1988-2005. 
 
 
 
02313168 / MACHDIANSYAH BAGUS ANGGARA 
THE CAUSALITY OF EXPORT IN OIL AND GAS SECTOR TO NATIONAL INCOME, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
History recorded that oil and gas played an important role on national economy. As one of the most important 
component in developing national income, the export variable, especially in oil and gas sector, already gives the 
contribution to total export until 1986, though for the next following years experiences the decline and being replaced 
by non oil and gas sector. However, the Government itself cannot fully replace oil and gas sector, because it still has 
big potential as the source of fund for national development. Hence, export improvement also including oil and gas 
sector, pushing the emergence of production sector which gives the positive impact to national income in aggregative 
manner. So, the Government will choose the most effective policy, 
that is, promotion export strategy rather than import substitution strategy. 
The existence of differences in causality between oil and gas sector and national income is an impact of the 
Government policy effectiveness in influencing national income. The objective of this research is to know the causality 
between oil and gas export with national income by using qualitative and quantitative method. 
This research finds out that there is one direction relationship pattern from national income to oil and gas export. 
 
 
02313040 / IRFAN ADITYA NUGROHO 
TINGKAT EFISIENSI INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, TEMBAKAU, TEKSTIL DAN KULIT DI DIY 
TAHUN 2000-2004, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Untuk dapat bertahan dan bersaing dengan Industri-industri yang lain maka pengusaha harus dapat mengetahui 
seberapa besar tingkat efisiensi dan cara mengatasinya jika terjadi inefisiensi. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai 
tingkat efisiensi industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil dan kulit. Karena industri-industri tersebut 
ternyata disertai dengan berbagai masalah yang ada yaitu perbedaan pada tingkat efisiensi pada industri-industri 
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tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah biaya industri, jumlah tenaga kerja, nilai barang yang 
dihasilkan, pendapatan jasa industri dan pendapatan lainnya. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Data 
Envelopment Analysis (DEA). Dari analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dengan analisis DEA bahwa 
sebagian besar industri-industri di Daerah Istimewa Ygyakarta mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda. Dengan 
menggunakan DEA dapat diketahui input mana yang harus diminimumkan dan output yang mana yang harus 
ditingkatkan pada industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil dan kulit.  

 
 
 
01313239 / RICKY MARDIANSYAH 
UJI KAUSALITAS ANTARA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PENENEMAN MODAL ASING DI 
PROPINSI JAWA TENGAH, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Uji Kausalitas Antara Produk Domestik Regional Bruto Dan Penanaman Modal Asing Di Propinsi 
Jawa Tengah”. Bertujuan untuk menganalisis hubungan kasualitas antara Produk Domestik Regional Bruto dan 
Penanaman Modal Asing di Propinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 
Kausalitas Granger, dengan model data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Penanman Modal 
asing Di Propinsi Jawa Tengah. Begitu sebaliknya Penanaman Modal asing berpengaruh terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto Di Propinsi Jawa Tengah. 
 
 
 
03313111 / ASEP KRISTIYANTO 
UJI KAUSALITAS CAPITAL FLIGHT, DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN, DAN INVESTASI ASING BERSIH 
TERHADAP UTANG LUAR NEGERI INDONESIA PERIODE TAHUN 1980-2006, 2008 
Pembimbing: Jaka Sriyana, Dr. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang analisis kausalitas antara capital flight, 
defisit transaksi berjalan, dan investasi asing dengan utang luar negeri Indonesia, dengan variabel yang digunakan 
adalah capital flight, defisit transaksi berjalan, investasi asing, dan utang luar negeri. Penelitian ini menggunakan 
Metode Error Corection Model (ECM) yaitu dengan menggunakan kausalitas Error Corection Model (kausalitas ECM) 
dengan melalui pengujian asumsi klasik, akar unit (root test), integrasi, dan kointegrasi . Penelitian ini menemukan 
bahwa dalam persamaan jangka panjang, terlihat nilai parameternya secara umum lebih besar dibandingkan nilai 
parameter pada persamaan jangka pendek. Dari hasil estimasi kausalitas model koreksi kesalahan (ECM) diketahui 
bahwa pada hutang luar negeri dan capital flight terjadi efek yang saling mempengaruhi. Hal ini mengindikasikan 
bahwa hutang luar negeri dipengaruhi oleh capital flight dan sebaliknya capital flight dipengaruhi oleh utang luar 
negeri. Untuk kausalitas defisist transaksi berjalan dan utang luar negeri diketahui bahwa dalam persamaan jangka 
panjang, terlihat nilai parameternya secara umum lebih besar dibandingkan nilai parameter pada persamaan jangka 
pendek. Dari hasil estimasi kausalitas model koreksi kesalahan (ECM) diketahui bahwa pada hutang luar negeri dan 
defisit transaksi berjalan terjadi efek yang saling mempengaruhi. Hal ini mengindikasikan bahwa hutang luar negeri 
dipengaruhi oleh defisit transaksi berjalan dan sebaliknya defisit transaksi berjalan dipengaruhi oleh utang luar 
negeri. Untuk kausalitas investasi asing dengan utang luar negeri Dalam persamaan jangka panjang, terlihat nilai 
parameternya secara umum lebih besar dibandingkan nilai parameter pada persamaan jangka pendek. Dari hasil 
estimasi kausalitas model koreksi kesalahan (ECM) diketahui bahwa pada hutang luar negeri dan investasi asing 
terjadi efek yang saling mempengaruhi, tetapi efeknya sangat kecil  
Katakunci: Kausalitas, ECM  
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04313055 / NUGROHO WAHYU SAPUTRO 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISK DAN RETURN REKSADANA DI INDONESIA; STUDI 
KOMPARASI REKSADANA KONVENSIONAL DAN REKSADANA SYARI'AH 2005-2007, 2008 
Pembimbing: Moh. Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc 
Abstrak/abstract 
Berinvestasi di pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh return, tetapi investor harus menanggung 
risiko dari investasi yang ditanamkannya. Untuk mengatasi atau mengurangi risiko, investor perlu melakukan 
diversifikasi melalui pembentukan portofolio. Semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang 
ditanggung investor, begitu juga sebaliknya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana atau adakah 
perbandingan atau adakah berbedaan mengenai pengaruh variabel ekonomi makro seperti tingkat inflasi, pergerakan 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan kurs Rupiah terhadap tingkat return dan risk reksadana baik reksadana 
konvensional maupun reksadana syariah. Penelitian ini menggunakan data NAB reksadana tiap bulannya sejak 
Januari 2005 hingga Desember 2007 dan mengambil sampel 5 reksadana campuran konvensional dan 5 reksadana 
syariah. Hasil penelitian dengan menggunakan metode Common Effect menunjukkan bahwa tidak semua variabel 
ekonomi makro berpengaruh terhadap tingkat return dan risk bagi reksadana. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap 
tingkat return dan risk baik reksadana konvensional maupun syariah. Variabel IHSG tidak berpengaruh terhadap 
tingkat return reksadana konvensional namun berpengaruh terhadap tingkat return reksadana syariah. Sedangkan 
variabel kurs hanya berpengaruh terhadap return reksadana konvensional. Hal ini lebih disebabkan diantaranya 
komposisi dari reksadana campuran yang berbeda-beda tiap reksadana. Reksadana campuran yang didominiasi oleh 
efek ekuitas akan sangat diperpengaruhi oleh pergerakan indeks saham, serta tingkat inflasi.Selain itu prinsip yang 
berbeda juga dapat mempengaruhi kinerja kedua jenis kreksadana tersebut. 
 
 
 
03313089 / PANDU MAHARDHIKA 
PENGARUH EKONOMI MAKRO TERHADAP PEMBIAYAAN BANK SYARI'AH DI INDONESIA TAHUN 1998-
2006, 2007 
Pembimbing: Moh. Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul analisis pengaruh ekonomi makro terhadap pembiayaan Bank Syari’ah di Indonesia Tahun 
1998-2006. Metode dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh dari inflasi, suku bunga kredit, pertumbuhan ekonomi riil terhadap pembiayaan Bank Syari’ah 
di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi riil mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bank Syari’ah di Indonesia. Variabel suku bunga kredit 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bank Syari’ah di Indonesia. 
Kata kunci : Inflasi, Suku Bunga Kredit, Pertumbuhan Ekonomi Riil, Pembiayaan Bank Syari’ah. 
 
 
 
02313030 / MUSLEH JAWAS 
PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA-
NEGARA MUSLIM : 2004-2005, 2008 
Pembimbing: Moh. Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modal asing dan ekspor terhadap Pertumbuhan ekonomi di 
52 negara muslim pada tahun 2004 – 2005 dengan menggunakan data panel. Penelitian ini tidak menggunakan uji 
Hausman dalam memilih model terbaik untuk metode General Least Square (GLS). Jadi metode yang digunakan 
dalam menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara – negara muslim adalah 
Common Model. Berdasarkan hasil estimasi tersebut variable penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negatif 
tetapi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara–negara muslim. Kemudian hasil estimasi variabel ekspor 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara–negara muslim pada tahun 2004 – 
2005. 
 
 
 



INDEK TUGAS AKHIR ILMU EKONOMI  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII 2008 28

04313032 / RIZKI AMELIA 
PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP SAHAM (STUDI KASUS JII DAN IHSG TAHUN 2002.1 
- 2006.12), 2008 
Pembimbing: Moh. Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc 
Abstrak/abstract 
Harga saham di Pasar Modal dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi ekonomi makro. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel makro ekonomi terhadap Jakarta Islamic Index 
(JII) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Data yang digunakan bersumber dari laporan publikasi Bank 
Indonesia pada periode Januari 2002 s.d Desember 2006. Metode analisis ini menggunakan Error Correction Model 
(ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel makro berupa pertumbuhan ekonomi dalam keseimbangan 
jangka pendek, suku bunga SBI dalam keseimbangan jangka panjang dan nilai tukar Rupiah dalam keseimbangan 
jangka pendek dan jangka panjang  menyebabkan pergerakan harga saham di JII. Hal ini mengindikasikan ketiga 
variabel makro ekonomi berpengaruh terhadap harga saham di JII. Sedangkan untuk IHSG, suku bunga SBI dan nilai 
tukar Rupiah dalam keseimbangan jangka panjang menyebabkan pergerakan harga saham di IHSG. Hal ini 
mengindikasikan kedua variabel makro ekonomi berpengaruh terhadap harga saham di IHSG. 

 
 
 
01313236 / YUSUF MUSLIM 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PROFITABILTAS BANK UMUM DI INDONESIA 
PERIODE TAHUN 2004-2006, 2008 
Pembimbing: Nur Feriyanto, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif 
(KAP), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap kinerja profitabilitas Bank umum di 
Indonesia dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA) pada periode tahun 2004-2006 dengan menggunakan 
alat uji regresi linier. Penelitian ini menggunakan uji mackinnon, white, Davidson (MWD) yang bertujuan untuk 
menentukan apakah model yang digunakan berbentuk linier atau log linier. Jadi metode yang digunakan dalam 
menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi kinerja profitabilitas Bank umum di Indonesia adalah regresi linier. 
Berdasarkan hasil estimasi tersebut variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memberikan pengaruh terhadap kinerja  
profitabilitas (ROA) pada Bank umum, variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
memberikan pengaruh terhadap Return On Assets (ROA) pada bank umum, varibel kualitas Aktiva Produktif (KAP) 
memberikan pengaruh terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank umum. Berdasarkan penelitian dan analisis yang 
telah dilakukan mengenai kinerja profitabilitas bank umum di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa capital 
Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), kualitas Aktiva Produktif (KAP) 
secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap kinerja profitabilitas (ROA) Bank umum di 
Indonesia. 
 
 
 
 
04313087 / BRILLIANT VANDA KUSUMA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA (TAHUN 
1988-2005), 2008 
Pembimbing: Nur Feriyanto, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Di Indonesia Tahun 1988-2005. 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh 
dari BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain: pengeluaran 
konsumsi masyarakat, pendapatan nasional, inflasi, suku bunga deposito dan jumlah uang beredar. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu permasalahan dengan 
menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus perhitungan yang 
digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan peneliti yaitu 
dengan metode ECM (Error Correction Model). 
Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam jangka pendek pengeluaran konsumsi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pendapatan nasional, inflasi dan suku bunga deposito, sedangkan jumlah uang beredar tidak 
berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi di Indonesia pada tahun penelitian. 
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04313029 / ANNIDA KHOIRIANI 
ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA), ANGKATAN KERJA , DAN TABUNGAN 
DOSMETIK TARHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1986-2005 , 2008 
Pembimbing: Nur Feriyanto, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
03313114 / SUNARTO 
ANALISIS PERMINTAAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK UMUM DI INDONESIA (1991-2005), 2007 
Pembimbing: Nur Feriyanto, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
03313046 / DANIEL BUFFA R. R 
PENGARUH DAMPAK PENDUDUK, LAJU INFLASI, INVESTASI PMDN DAN INVESTASI PMA TERHADAP 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 1985-2005, 2008 
Pembimbing: Nur Feriyanto, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
 
 
04313081 / VIDI BAGUS PRIYONO 
STUDI TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA PERIODE 1985-2005., 2008 
Pembimbing: Nur Feriyanto, Drs., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 

 
 
02313139 / MUKLIS MUNANDAR 
PERSEPSI MASYARAKAT PONDOK PESANTREN TERHADAP EKONOMI ISLAM DAN BANK SYARIAH, 2008 
Pembimbing: Priyoggo Suseno.,Drs,M.Sc 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “ANALISA PERSEPSI MASYARAKAT PONDOK PESANTREN TENTANG EKONOMI ISLAM DAN BANK 
SYARIAH” yang bertujuan : 
1. untuk mecapai perekonomian lebih adil sehingga mampu membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan 
sekaligus keadilan sosial melaui satu solusi yaitu ekonomi Islam, dalam hal ini melihat bagaimana perkembangannya, 
peneliti tertarik bahwa pondok pesantren bisa sebagai menjadi salah satu awal pengembangan ekonomi islam, 
2. mengetahui persepsi masyarakat pondok pesantren tentang system ekonomi dan Bank Syariah. Persepsi 
masyarakat pesantren meliputi persepsi para santri, kiai, dan masyarakat sekitar pondok pesantren tentang sistem 
ekonomi dan Bank Syariah. 
Peneliti tertarik untuk meneliti masyarakat pondok pesantren atau yang biasa disebut sebagai santri karena santri 
adalah bagian dari masyarakat yang memperdalam agama Islam sehingga mereka merupakan penerus bangsa 
sekaligus selayaknya menjadi pelopor bagi perkembangan Islam termasuk system ekonomi syariah, suatu sistem 
yang sesuai dengan ajaran agama Islam 
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03313100 / ADI DANANG NUGROHO 
ANALISIS DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP INFLASI DI INDONESIA (1965-
2005), 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) terhadap inflasi di Indonesia, dengan variabel independen Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan adalah 
Bahan Bakar Minyak jenis premium, solar, dan minyak tanah dengan variable dependen yang digunakan adalah 
inflasi. fungsi estimasi inflasi menggunakan fungsi inflasi jangka panjang. Penelitian ini menggunakan Metode Error 
Corection Model (ECM) dengan melalui pengujian asumsi klasik, akar unit (root test), integrasi, dan kointegrasi. 
Penelitian ini menemukan bahwa estimasi jangka panjang dapat diketahui bahwa inflasi hanya dipengaruhi oleh 
premium dan solar, sedangkan minyak tanah tidak mempengaruhi inflasi secara signifikan dikarenakan konsumsi 
bahan bakar premium dan solar merupakan konsumsi public dan industri sedangkan minyak tanah lebih banyak 
dikonsumsi oleh rumah tangga yang pengaruhnya terhadap perekonomian tidak terlalu nampak. Dari hasil estimasi 
jangka pendek diketahui bahwa kecepatan penyesuaian inflasi menuju ke kondisi keseimbangan adalah 99,77 persen 
pertahun. 
Katakunci: Bahan Bakar Minyak, inflasi 
 
 
 
01313055 / LANO SARWO KURNIAWAN  
ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PENGANGGURAN DAN TINGKAT INFLASI DI INDONESIA 
PERIODE 1986-2005, 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan kausalitas antara tingkat inflasi dengan 
pengangguran di Indonesia tahun 1986–2005. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kausalitas antara 
tingkat inflasi dengan pengangguran di Indonesia tahun 1986–2005. Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang 
bersifat teoritis, hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat hubungan kausalitas antara tingkat inflasi 
dengan pengangguran di Indonesia tahun 1986–2005. 
Untuk membuktikan secara empiris hipotesis yang dikemukakan, kemudian dilakukan uji dengan menggunakan alat 
analisis kausalitas Granger. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel data pengangguran terbuka (PNGR) dan variabel data 
tingkat inflasi (INF) di Indonesia tahun 1986–2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. 
Dari hasil uji yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa di Indonesia pada periode tahun 1986-2005 terdapat 
hubungan searah antara jumlah pengangguran terbuka mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. 
Jumlah pengangguran terbuka mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesiaterbukti pada lag ke 3 uji kausalitas Granger, 
hal itu ditunjukkan dengan hasil hipotesis nol PNGR does not Granger Couse INF ditolak karena nilai probabilitas 
0.04140 lebih kecil dari α = 0,10. Artinya jumlah pengangguran (PNGR) mempengaruhi besarnya tingkat inflasi (INF) 
di Indonesia pada periode tahun 1986-2005. 
 
 
 
03313101 / FITRIANA YUNITA SARI 
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT PERBANKAN DI 
INDONESIA (CAMEL MODIFIED TANPA M)., 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk menguji kinerja keuangan bank yang diukur dengan CAMEL Modified tanpa M 
(Capital, Assets, Earning, Liquidity) apakah mempengaruhi pertumbuhan kredit pada Perbankan di Indonesia tahun 
2004-2006, Untuk menguji variabel CAMEL Modified tanpa M yang paling signifikan mempengaruhi pertumbuhan 
kredit pada Perbankan di Indonesia tahun 2004-2006. Manfaat penelitian Bagi Pihak Perbankan, dapat digunakan oleh 
pengelola dan pemilik BANK untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi keuangan perusahaan serta kemampuan 
BANK dalam mengembangkan usahanya serta mengcover risiko ekspansi kredit. Data dalam penelitian ini 
menggunakan data sekunder dari BEJ sedangkan alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Regrersi 
Linear Berganda karena variabel independen lebih dari satu. 
Hasil penelitian menunjukkan Secara parsial terlihat bahwa: CAR mempunyai pengaruh positif yang signifikan 
terhadap pertumbuhan kredit. KAP berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit. PPAP 
berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit, ROA 
berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit , BOPO berpengaruh positif yang signifikan terhadap 
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pertumbuhan kredit, CR berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit LDR berpengaruh positif 
yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pertumbuhan kredit Koefisien Determinasi (R2). Variabel yang paling signifikan adalah PPAP dan ROA. Dari hasil 
analisis penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
CAMEL mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit, dan variabel yang paling signifikan 
adalah PPAP dan ROA. Saran dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan antara CAR, KAP, PPAP, 
ROA, BOPO, CR dan LDR terhadap pertumbuhan kredit. Menunjukkan bahwa Bank sebaiknya menaikkan ROA dan 
PPAP untuk mendorong pertumbuhan kredit dan perbankan harus benar-benar memperhatikan kredit yang diberikan 
kepada nasabah, agar diharapkan perbankan lebih meningkatkan jumlah kredit kepada nasabah. 
 
 
 
01313011 / BRAMANTIO EKA RACHMADI 
ANALISIS VOLUME KREDIT SEKTOR PERTANIAN (PADA TAHUN 2001:01-2005:12), 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
Kredit Usaha Tani (KUT) adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk masyarakat petani, yang diberikan dalam 
rupiah untuk membiayai usaha taninya. Dalam pemerintahan SBY-JK sekarang, telah ditetapkan kebijakan 
perekonomian untuk menggalang bangkit berkembangnya sektor pertanian dengan adanya revitalisasi pertanian dan 
diiringi juga dengan pengembangan usaha kecil melalui microeconomicyears, kebijakan tersebut mengakibatkan 
exspansi moneter dan akhirnya juga akan membuat perbankkan mengucurkan dana dengan intesitas tinggi. Salah 
satunya adalah penyaluran kredit untuk usaha pertanian yaitu KUT. KUT sangat membantu usaha petani jika volume 
KUT tersebut teralokasikan atau terlaksana secara baik.  Penelitian ini ditulis untuk mengetahui faktor-fator yang 
mempengaruhi alokasi KUT, adalah sangat penting bagi pihak-pihak yang berkait, bank dan pemerintah begitu juga 
dengan masyarakat petani. Keputusan atau pembuatan policy untuk memperbaiki perekonomian melalui 
pengembangan Usaha pertanian dapat dibuat dengan bedasar pada penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi volume KUT. Regressi linier berganda dengan menggunakan metode OLS menjadi pilihan penulis, 
dikarenakan dengan metode tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang faktor-
faktor yang mempegaruhi KUT dengan sangat jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi KUT yang menjadi hipotesa 
awal adalah suku bunga riil pinjaman, tingkat inflasi Indonesia dan jumlah penghimpunan dana bank umum yang 
kesemuanya dari sisi kebijakan moneter dan perbankan. Fakta dari olah data yang dilakukan penulis ternyata 
menunjukkan bahwa suku bunga riil pinjaman, tingkat inflasi di Indonesia dan jumlah penghimpunan dana oleh bank-
bank umum di Indonesia mempengaruhi secara serentak dan individu terhadap alokasi KUT pada bank-bank umum di 
Indonesia. 
 
 
 
04313035 / PUTRI AZMIYATUZ ZUKHRUF 
APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BERBASIS PENDIDIKAN DI YOGYAKARTA DENGAN 
PENDEKATAN TEORI KEAGENAN (STUDI KASUS PADA BMT UIN SUNAN KALIJAGA), 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
Setelah sektor perbankan sukses menerapkan konsep syariah yang dimulai oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan 
konsep ini merambah sehingga melahirkan lembaga keuangan non bank seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dalam 
konsep perekonomian global, konsep ekonomi syariah juga telah teruji ketangguhannya. Kini di Indonesia telah 
terlahir banyak lembaga keuangan lainnya yang menawarkan konsep yang beraneka ragam. Kehadiran BMT 
mengalami banyak peningkatan yang relative cepat. ). Lembaga keuangan syariah mempunyai keunikan tersendiri 
dari cara pengelolaan keuangan. Mekanisme keuangan dalam islam harus terbebas dari praktek bunga.Dalam islam 
berpilar prinsip PLS (profit and lost sharing) atau bagi untung bagi rugi sebagai pengganti bunga mendudukkan 
perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi investasi. Dan hadirnya lembaga keuangan syari’ah saat ini, 
maka rencana terhadap penghapusan riba dari perekonomian akan lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah 
Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT ditinjau dari aspek keagenan, mulai dari proses 
pemilihan sampai pada tahap monitoring atau pemantauan, dan bagaimana perhitungan pembiayaan mudharabah 
yang ditetapkan oleh BMT.  
Metode penelitian yang diterapkan, bersifat penelitian lapangan, objek penelitian yang ditetapkan penulis adalah BMT 
UIN Sunan Kalijaga dengan jenis BMT, populasi penelitian adalah semua BMT yang berada dalam naungan instansi 
pergurun tinggi. Hasil yang di dapatkan adalah bahwa BMT UIN Sunan Kalijaga sejauh ini faham akan masalah 
keagenan dalam pembiayaan, tetapi belum terlalu mendalam, dikarenakan karena jumlah nasabah pembiayaan di 
BMT UIN Sunan Kalijaga hanya sedikit, sehingga BMT UIN Sunan Kalijaga belum terlalu menerapkan secarah utuh 
teori tersebut.  
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03313007 / YUSUF HENDRO BASKORO 
FACTORS AFFECTING THE DEMAND FOR ELECTRICITY IN INDONESIA (1988-2007), 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini mengangkat permasalahan seputar faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan listrik di 
Indonesia dan hubungan jangka panjang di antara faktor-faktor tersebut dengan variabel permintaan listrik. Model 
yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM) atau non-struktural Vektor Otoregresi (VAR). Variabel 
terikat adalah permintaan listrik, sedangkan variabel bebasnya adalah pendapatan per kapita riil, harga jual listrik 
rata-rata, dan nilai tambah industri.  
Hasil tes kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang diantara variabel-variabel yang digunakan. Tes 
kausalitas Granger mengindikasikan bahwa permintaan listrik dipengaruhi oleh pendapatan per kapita riil. 
Selanjutnya, permintaan listrik menyebabkan harga jual listrik rata-rata, sedangkan nilai tambah industri dan 
permintaan listrik saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil yang lain menunjukkan bahwa pendapatan per kapita 
riil dan harga jual listrik rata-rata tidak memiliki hubungan, atau dengan kata lain kausalitas yang netral. Di lain 
pihak, hubungan kausalitas satu arah terdapat diantara nilai tambah industri dan harga jual listrik rata-rata. Implikasi 
dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan kebijakan konservasi energi yang kurang tepat mungkin atau dapat 
menyebabkan efek samping yang tidak diharapkan terhadap ekonomi dari sektor industri. Dengan adanya 
kekurangan kapasitas tenaga listrik, upaya menyeluruh untuk menghemat penggunaan tenaga listrik sangat 
dianjurkan dan program pengembangan energi alternatif agar dipercepat untuk menggantikan pembangkit dengan 
bahan bakar minyak. 
Kata kunci: permintaan listrik, VECM, kausalitas Granger 
 
 
 
 
02313061 / MUHAMMAD ICHSAN 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI PEDAGANG DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA 
UNTUK PERMINTAAN KREDIT DI BMT, 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul �Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta untuk 
Permintaan Kredit di BMT”. 
Bertujuan untuk menganalisis seberapa besar motivasi para pedagang di pasar Beringharjo untuk mengambil kredit di 
BMT, dengan variable Agama, persepsi terhadap bunga, persepsi terhadap BMT, referensi dan tingkat pandapatan. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi logit model data sekunder yang berasal dari dinas 
pasar Kota yogyakarta dan primer yang 
bersumber dari responden yang merupakan para pedagang di pasar Beringharjo Yogyakarta. Pengujian statistik 
meliputi uji validitas data, uji z, serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa para pedagang mempunyai motivasi untuk kredit di BMT berdasarkan variable 
agama, persepsi terhadap BMT, dan referensi. 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. 
 
 
 
 
02313127 / RANO PURBAWA 
PENGARUH BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 
BUMI 27 MEI 2006 TERHADAP PERUBAHAN PENAWARAN TENAGA KERJA, 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
Bantuan Langsung Masyarakat Rehabilitasi dan rekonstruksi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada 
para korban bencana alam untuk membantu membangun kembali rumah – rumah yang rusak atau roboh. Penelitian 
ini bertujuan untuk : ( 1 ) mengetahui seberapa besar pengaruh BLM Rehabilitasi / Rekonstruksi pasca gempa bumi 
ini terhadap perubahan penawaran tenaga kerja di wilayah Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo? ( 2 ) 
mengetahui seberapa besar pengaruh BLM Rehabilitasi / Rekonstruksi pasca gempa bumi ini terhadap pengangguran 
di wilayah Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo? 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan kuesioner. Sedangkan teknik analisa 
data yang digunakan dengan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk 
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mengukur variabel dalam skala numerik, sedangkan analisis kulitatif digunakan untuk mendukung analisis kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ( 1 ) bantuan langsung masyarakat dengan penawaran tenaga kerja di daerah 
setelah adanya bencana alam terbukti berhubungan positif, ( 2 ) bantuan langsung masyarakat tidak berpengaruh 
menurunkan Pengangguran para korban bencana alam. 
 
 
 
04313028 / WIRAWAN HADI WICAKSONO 
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DAN PENGHIMPUNAN DANA PADA 
BANK SYARI'AH MANDIRI (JANUARI:2005-SEPTEMBER:2007), 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Keputusan Pembiayaan dan Penghimpunan Dana pada Bank 
Syariah Mandiri (Januari: 2005– September: 2007). Tujuan yang ingin dilihat dari penulisan skripsi ini adalah untuk 
mengamati secara empiris pengaruh dari berbagai rasio keuangan, yakni mengetahui pengaruh rasio likuiditas bank 
(Loan to Deposit Ratio-LDR-), rasio profitabilitas bank (Return on Asset Ratio-ROA-), rasio permodalan bank (Capital 
Adequacy Ratio-CAR-), rasio efisiensi usaha bank (Asset Utilization Ratio-AUR-), rasio resiko usaha bank (Net 
Performing Financing-NPF-) dalam Pembiayaan dan Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan 
bersumber dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri periode Januari 2005 s.d September 2007. Hasil penelitian 
dengan metode Error Correction Model (ECM), dalam keseimbangan jangka pendek, peningkatan rasio Loan to 
Deposit Ratio (LDR) meningkatkan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, sedangkan dalam keseimbangan jangka 
panjang, peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkatkan Pembiayaan dan 
Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri. 
 
 
 
03313063 / ROBIE UL AKBAR 
SPATIALCONCENTRATION ANALYSIS ON TOURISM INDUSTRY AND THE BALI BOMBING 2002 IMPACT IN 
DI YOGYAKARTA 2000-2004, 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
To develop a region with the targets to increase the society welfare/prosperity (increasing the income, reducing the 
poverty, and unemployment), the region will develop its economic sectors with their advantages. Various economic 
sectors which are worth to be examined in this form, is perhaps none as much as tourism industry. Geographically, 
many economists try to explain why the economy activities are only concentrated only in certain areas. Krugman 
(1991) stated that at this point, Concentration of economic activity in a region will help the economic sector to know 
their advantages and disadvantages. From there, it will help the region to develop better result and eventually help 
the nation. Therefore, it is important to examine whether the tourism industry in DI Yogyakarta is geographically 
concentrated in some areas in DI Yogyakarta or not, because there is no exact evidence geographically in which area 
of Yogyakarta that show which area has the most tourism destinations and tourist arrivals.  
This thesis provides a descriptive analysis of spatial concentration in tourism industry and the Bali Bombing 2002 
impact that has occurred in DI Yogyakarta over the period 2000 to 2004. This analysis is undertaken using data from 
the Indonesia Bureau of Statistics. The Concentration Index and GIS are used to measure spatial concentration in five 
regions in DI Yogyakarta, while the entropy index of concentration are used to measure unequal geographic 
distribution in five regions in DI Yogyakarta.  
With the Concentration index and GIS, mainly the regencies that are most concentrated from the distribution of 
tourism destination, domestic and foreign tourist arrivals are Sleman and City of Yogyakarta. The concentration index, 
the GIS, and theil index entropy show that the Bali bombing 2002 mostly had huge impact on foreign tourist arrivals. 
The theil index shows there is unequal geographic distribution for tourism industry in DI Yogyakarta 2000-2004. The 
distribution of Tourism destinations, domestic and foreign tourist arrivals are unevenly distributed in space and 
experienced the up and down fluctuation  
Keywords: spatial concentration, GIS (geographic information system), Theil index entropy, Concentration Index, 
Tourism Industry, Bali Bombing 2002  
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02313180 / TASRIKASARI MUNAWAROH 
THE ANALYSIS OF TOBACCO PRODUCTION IN TEMANGGUNG, CENTRAL JAVA FROM 1986-2005, 2008 
Pembimbing: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc. 
Abstrak/abstract 
The objective of this research is to analyze the influence of two independent variables to the tobacco production in 
Temanggung, Central Java, they are: the labors who work in the tobacco’s fields and the width area of tobacco land.  
This research uses multiple regression models Ordinary Least Square (OLS) method. To eliminate the mistakes and to 
make the estimation process easier, the writer uses E – views software version 4.1. The data used in this research are 
secondary data on the basis of annually data from 1986 – 2005. 
Based on the research which concerns with the analysis of tobacco production in Temanggung, Central Java by using 
the OLS method, it can be concluded that: 
Based on the research, labor does not have a significant effect on the tobacco’s production. It means the change of 
labor does not give any effect to tobacco’s production. The hypothesis is not proven. The regression result shows that 
the width area of tobacco land has a significant and positive effect on the tobacco production. The hypothesis is 
proven. The elasticity coefficient of land which is equal to 1.439582863 shows that the use of land in tobacco 
production in Temanggung is still in the stage 1 of production. It means that the tobacco production in Temanggung is 
still be able to be increased by land – extensification. The two independent variables tested by econometric method in 
classical assumption deviation, which are Multicollinearity test, Autocorrelation test and Heteroscedasticity test, 
showed that the classical assumption deviation do not exist. 

 
 
03313034 / HARIS HARIYADI 
ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO(PDRB), 
JUMLAH PENDUDUK, DAN INFLASI TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH 
TAHUN 1986-2006, 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
04313104 / MOHAMAD INDRA HERLAMBANG 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
PROPINSI JAWA BARAT (TAHUN 1991-2006), 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
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04313008 / ARDIYADI WIDYARTO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN UANG DI INDONESIA SEBELUM DAN 
SETELAH KRISIS MONETER (1990:1-2005:4), 2007 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang Sebelum dan Setelah Krisis (1990:1 – 
2005:4) . Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank 
Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain : produk domestik bruto, tingkat 
suku bunga, tingkat inflasi (IHK), kurs Dollar dan variabel dummy. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang 
digunakan peneliti yaitu dengan metode OLS (Ordinary Least Squares). 
Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam produk domestik bruto, inflasi, kurs Dollar berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap permintaan uang M1 dan M2, sedangkan tingkat bunga berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap permintaan uang M1 dan M2, kemudian variabel dummy menunjukkan adanya perubahan 
permintaan uang M1 dan M2 pada saat krisis di Indonesia pada tahun penelitian. 
 
 
 
 
04313039 / EKA LESTARI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT DI INDONESIA 
TAHUN 1990:1 -2006:4, 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Kredit di Indonesia Tahun 1990:1 
– 2006:4. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank 
Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain : inflasi, jumlah uang beredar (M2), 
produk domestik Bruto (PDB) riil tahun dasar 1993 dan tingkat suku bunga kredit. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang 
digunakan peneliti yaitu dengan regresi linier. 
Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa perubahan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
perubahan tingkat suku bunga kredit di Indonesia, perubahan produk domestik bruto berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap perubahan tingkat suku bunga kredit di Indonesia, sedangkan perubahan jumlah uang beredar 
tidak berpengaruh terhadap perubahan tingkat suku bunga kredit di Indonesia pada tahun penelitian. 
 
 
 
 
04313061 / YOCKY PRIMA PERDANA 
ANALISIS KAUSALITAS JUB DENGAN TINGKAT INFLASI DI INDONESIA TAHUN 1981.1-2007.4, 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Kausalitas Jumlah Uang Beredar Dengan Tingkat Inflasi Di Indonesia Tahun 1981.1-
2007.4”.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kausalitas Granger, dengan data data time series 
1981.1-2007.4 bersumber dari IFS (International Financial Statistic). Pengujian stasioner meliputi Uji akar-akar unit 
dan Uji Integrasi serta Uji Kointegrasi. Hasil Uji Stasioner menunjukkan data Inflasi sudah stasioner pada tingkat 
Integrasi pertama. Dengan nilai DF=6.754207 dan ADF= 6.722464 > dari nilai kritis (α= 1%, α= 5% dan α= 10%). 
Sedangkan untuk data JUB telah stasioner pada tingkat Integrasi pertama. Dengan nilai DF= 11.11950 dan 
ADF=11.15716 > dari nilai kritis (α= 1%, α= 5% dan α= 10%). 
Hasil analisis data menunjukkan terdapat hubungan Kausalitas dua arah, yaitu JUB mempengaruhi Inflasi dan Inflasi 
mempengaruhi JUB. 
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00313158 / DANANG MAULANA 
ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BOGOR, 
TANGERANG, BEKASI (TAHUN 1997-2006) DENGAN METODE ERROR CORRECTION MODE, 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan saling berinteraksi antar wilayah. Dengan demikian, pembangunan wilayah 
terutama yang menyangkut dengan pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya, hubungan yang terjadi 
dapat menguntungkan maupun merugikan terhadap hinterland sebagai akibat pertumbuhan suatu wilayah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas yang terjadi antara Jakarta dengan Bogor, Tangerang 
dan Bekasi, dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonomi di Jakarta menyebabkan 
bertumbuhnya ekonomi di Bogor, Tangerang dan Bekasi, begitu pula sebaliknya.  
Untuk tujuan tersebut maka studi ini data akan diestimasi dengan metode Error Correction Model (ECM). ECM dipilih 
karena memiliki keunggulan baik dari segi nilainya dalam menghasilkan persamaan yang diestimasi dengan properti 
statistik yang diinginkan maupun dari kemudahan persamaan tersebut untuk diinterprestasi. ECM juga bisa 
menghindari regresi lancung atau regresi semu yang menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kausalitas antara pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan pertumbuhan 
ekonomi Bogor, Tangerang dan Bekasi. Selain itu ditemukan juga bahwa Pertumbuhan ekonomi Jakarta berpengaruh 
signifikan positif terhadap masing-masing pertumbuhan ekonomi Bogor, Tangerang dan Bekasi, begitu pula 
sebaliknya.  
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Keterkaitan, Kausalitas, Error Correction Model.  

 
 
 
04313100 / FERY PUJI LESTARI 
ANALISIS PENGARUH HARGA INTERNASIONAL, JUMLAH PRODUKSI DAN NILAI KURS TERHADAP 
TINGKAT VOLUME EKSPOR CPO KE BELANDA TAHUN 1986-2005, 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Indonesia mempunyai peranan penting di pasar perdagangan Internasional sebagai produsen komoditas crude palm 
oil (CPO). Bertambahnya penduduk dunia telah memicu peningkatan akan konsumsi CPO dan menempatkan 
Indonesia sebagai salah satu eksportir CPO besar di dunia. Belanda adalah salah satu negara importir CPO Indonesia 
terbesar kedua setelah India. Bea masuk yang sangat tinggi terhadap CPO dan refined, yang besarnya masing-
masing 65 persen dan 75 persen yang dikenakan India menjadikan hambatan serius yang dihadapi ekspor CPO ke 
India. Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Harga nternasional, Jumlah Produksi, dan Nilai Kurs Terhadap Tingkat 
Volume Ekspor CPO ke Belanda Tahun 1986 – 2005. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari berbagai sumber. Dengan rangkaian variabel antara lain : harga CPO di pasar internasional, jumlah 
produksi CPO, dan nilai kurs Dollar terhadap Rupiah. Analisis dalam penelitian ini menggunkan metode deskriptif dan 
kuantitatif dengan pendekatan model ECM (Error Correction Model). 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variable harga internasional mengindikasikan bahwa 
mempengaruhi tingkat volume ekspor CPO di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 
Sedangkan variabel kurs hanya mempengaruhi tingkat volume ekspor di Indonesia dalan jangka panjang dan variabel 
jumlah produksi tidak mempengaruhi tingkat volume ekspor baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
 
 
 
 
02313108 / EMA FATMAWATI 
ANALISIS PENGARUH INDIKATOR-INDIKATOR KESEHATAN BANK TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK 
(STUDI KASUS KOMPARASI BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN BANK NIAGA TAHUN 2003-2007), 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Krisis moneter menyebabkan krisis nilai tukar rupiah, kolapsnya sejumlah bank, kurs nilai rupiah juga menjadi sangat 
lemah dibanding dengan mata uang asing, hal tersebut menyebabkan banyak bank-bank mengalami kredit macet. 
Akhirnya pemerintah mengadakan program penyehatan bank. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apakah 
indikator-indikator tingkat kesehatan bank yaitu CAR, NPL, ROE, LDR, BOPO dan NIM terhadap pertumbuhan laba 
bank pada BRI dan Bank Niaga. Juga untuk mengetahui perbedaan tingkat pertumbuhan laba diantara BRI dan Bank 
Niaga berdasarkan tingkat kesehatan bank. Rumusan permasalahan ini antara lain adalah Apakah indikator-indikator 
kesehatan bank yaitu; CAR, NPL, ROE, LDR, BOPO dan NIM mempunyai pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan laba 
BRI dan Bank Niaga. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan laba dilihat dari klasifikasi tingkat kesehatan bank. 
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Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan ANOVA untuk 
membandingkan tingkat pertumbuhan laba antara kedua bank tersebut. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut, secara simultan bahwa rasio CAR, NPL, ROE, LDR,BOPO dan NIM berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan laba pada BRI dan Bank Niaga. Sedangkan secara parsial pada BRI menunjukkan bahwa variable CAR, 
ROE dan LDR yang berpengaruh signifikan positif. Bank Niaga rasio LDR dan BOPO yang terbukti berpengaruh 
signifikan positif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan tingkat pertumbuhan laba 
antara bank BRI dan bank Niaga berdasarkan tingkat kesehatannya.Hal ini disebabkan karena kedua bank sudah 
sama-sama bagus dan berdiri lama, sehingga bukan pesaing utama. Dan masing-masing perusahaan sudah memiliki 
pangsa pasar sendiri-sendiri. 
 
 
 
 
04313013 / FIRDAUSI 
ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, TABUNGAN, DOMESTIK DAN HUTANG LUAR NEGERI 
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA TAHUN 1990-2005, 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing, Tabungan Domestik dan Hutang Luar Negeri Terhadap 
Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 1990-2005. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan 
antara lain : penanaman modal asing, tabungan domestik, hutang luar negeri dan produk domestik bruto. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu mendiskripsikan suatu 
permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus 
perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang 
digunakan peneliti yaitu dengan metode ECM (Error Correction Model). 
Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam jangka pendek penanaman modal asing berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto, sedangkan tabungan domestik dan hutang luar negeri tidak 
berpengaruh terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada tahun penelitian. 
 
 
 
 
 
03313059 / SYIFA' SYAHRUL MUBAROK 
PENGARUH EKSPOR NON MIGAS, INVESTASI PMDN DAN INVESTASI PMA TERHADAP PERTUMBUHAN 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 1986-2005, 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Ekspor Non Migas, Investasi PMA, dan Investasi PMDN terhadap Pertumbuhan PDRB 
DIY tahun 1986-2005”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ekspor Non Migas, PMA, dan PMDN 
Pertumbuhan PDRB DIY tahun 1986 – 2005. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 
Kuadrat Terkecil/OLS (ordinary least square), dengan data time series tahunan Periode 1986 – 2005 yang bersumber 
dari Badan Pusat Statistik DIY. 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 Ekspor Non Migas, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman 
Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap Pertumbuhan PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Regresi antara 
Variabel Dependen dengan Variabel Independen adalah R-Squared = 0.970130 dan F-Statistik = 173.2159 sehingga 
secara bersama-sama variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh 
positif terhadap Pertumbuhan PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta. 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.  
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04313030 / YUSUF AMRI AMRULLAH 
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR KECAMATAN DI KAB.TEMANGGUNG TAHUN 2002-
2006, 2008 
Pembimbing: Sahabudin Sidiq, Drs., MA 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antarkecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 
2002-2006. Adapun permasalahan yang diteliti yaitu tentang pengklasifikasian kecamatan di Kabupaten Temanggung 
berdasarkan tipologi Klassen dan untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi di kabupaten Temanggung, serta untuk 
mengetahui korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan antar kecamatan di kabupaten. 
Data yang digunakan merupakan data sekunder yangd idapat dari Badan Pusat Statistik, Variabel yang digunakan 
yaitu: PDRB per kapita Kecamatan, PDRB per kapita Kabupaten Temanggung, jumlah penduduk Kecamatan, jumlah 
penduduk Kabupaten Temanggung, dengan kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2002-2006. 
Metode yang di gunakan dengan tipologi Klassen, indeks Williamson, indeks Entropy Theil, dan Korelasi Pearson. Data 
yang diperoleh dari BPS dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, selanjutnya data diolah dengan 
SPSS versi 16. 
Berdasarkan tipologi Klassen kecamatan di kabupaten Temanggung di klasifikasikan menjadi 4 yaitu : 
a. Daerah/kecamatan Maju dan Cepat Tumbuh (high growth and high income) yang meliputi kecamatan Bansari, 

Temanggung, Kranggan, Pringsurat, Bejen 
b. Daerah/Kecamatan yang maju tapi tertekan (high growth but low rowth) meliputi, kecamatan Parakan, Kledung, 

Bulu, Kedu 
c. Kecamatan/daerah yang berkembang cepat (high growth but low income) meliputi kecamatan Ngadirejo, Jumo, 

Gemawang, Kaloran, Kandangan, dan Wonoboyo. 
d. Kecamatan/daerah relative tertinggal (low growth and low income) meliputi kecamatan Tlogomulyo, Tembarak, 

Selopampang, dan Tretep. 
Berdasarkan indeks Williamson di peroleh nilai ketimpangan 0,24% dan indeks Entropy Theil menunjukkan nilai 
0,033%. Hasil analisis korelasi pearson antara pertumbuhan PDRB dengan indeks Williamson dan Indeks Enthropy 
Theil didapatkan nilai -0,38% dan -2,07%, nilai negatif disini berarti ada hubungan yang kuat antara PDRB per kapita 
dengan pertumbuhan ekonomi, artinya kenaikan pertumbuhan PDRB akan menyebabkan kesenjangan makin 
menurun, akan tetapi jika nilai pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita yang rendah maka 
diikuti nilai indeks Williamson dan Indeks Enthropy Theil yang tinggi. 
 
 
 
02313145 / AWALUDIN SYUROYA 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR LADA PUTIH INDONESIA KE SINGAPURA 
(KURUN WAKTU 1987-2005), 2008 
Pembimbing: Sarastri Mumpuni R. Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 

 
 
 
01313194 / WELAS PANSEKTI HERRATNO 
ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1998-2005, 
2008 
Pembimbing: Sarastri Mumpuni R. Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
03313113 / MINGGUS AMANNUDIN 
ANALISIS PENGARUH TINGKAT PEKERJAAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT UPAH TERHADAP 
PENGANGGURAN DI INDONESIA PERIODE 1989-2005, 2007 
Pembimbing: Sarastri Mumpuni R. Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
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02313052 / ASEP HILMAN KAMAL 
ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DAN PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARI'AH 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL MODIFIED (TANPA INDIKATOR "M") (STUDI KASUS PADA 
PT.BANK MUAMALAT INDONESIA TBK, DATA TRIWULANAN PERIODE MARET 2002- DESEMBER 2006), 
2008 
Pembimbing: Sarastri Mumpuni R. Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Selama krisis ekonomi, perbankan konvensional yang ditopang oleh tatanan ekonomi sekuler sempat kacau dan tidak 
sedikit yang stagnan bahkan tutup sama sekali. Dengan kondisi seperti itu, ternyata perbankan konvensional tidak 
mempunyai  Mekanisme “di dalam” yang tangguh untuk menjawab segala ketidakpuasan pasar. Perbankan syari’ah 
yang justru Memperlihatkan prestasi yang nyaris tanpa  masalah, bahkan terjauhkan dari penyakit-penyakit 
perbankan konvensional. Secara historis perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia tidak terlepas dari 
perkembangan dan kemajuan perbankan syari’ah Internasional, serta dinamika pemikiran dan upaya para ulama juga 
para pakar ekonomi baik individu maupun intitusional yang telah melakukan analisis-analisis tentang perbankan 
syari’ah. Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang menyangkut perbankan syari’ah terutama Surat Keputusan 
Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka 
tingkat kesehatan perbankan syari’ah di Indonesia kondisinya berbeda-beda jika dilihat dari berbagai indikator antara 
lain Capital (rasio kecukupan modal), Assets (rasio-rasio kualitas aktiva), Management (menilai kualitas manajemen), 
Earnings (rasio-rasio rentabilitas bank), Liquidity (rasio-rasio likuiditas bank), yang bisa dikarenakan berbagai faktor. 
 
 
 
 
99313181 / DENI WAHYUDI 
ANALISIS PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA INDUSTRI MANUFAKTUR 
TAHUN 1999-2004, 2008 
Pembimbing: Sarastri Mumpuni R. Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
- 
 
 
 
03313084 / IRWAN JUNAIDI 
ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO DALAM VALUTA ASING PADA BANK SWASTA NASIONAL DI 
INDONESIA PERIODE 1985-2005, 2008 
Pembimbing: Sarastri Mumpuni R. Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Permintaan deposito dalam valuta asing merupakan latar belakang penelitian ini dengan tujuan untuk  enganalisis 
Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga deposito Rupiah, nilai tukar rupiah terhadap 
Dollar AS dan tingkat suku bunga internasional (LIBOR) pada Bank Swasta Nasional di Indonesia. Untuk analisis 
regresi menggunakan Model Penyesuaian Parsial (Partial Adjustment Model). Hasil uji asumsi klasik, tidak ada 
masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 
Dari hasil uji t-statistik untuk jangka pendek simpanan periode sebelumnya, Produk Domestik Bruto, nilai tukar 
rupiah terhadap Dollar AS dan suku bunga internasional (LIBOR) berpengaruh terhadap permintaan deposito dengan 
tingkat signifikansi sebesar 10 persen. 
Sedangkan suku bunga deposito tidak berpengaruh terhadap permintaan deposito dalam valuta asing. Uji t-statistik 
untuk jangka panjang Produk Domestik Bruto, suku bunga deposito berpengaruh terhadap permintaan deposito 
dengan tingkat signifikansi sebesar 10 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS dan suku bunga 
internasional (LIBOR) tidak berpengaruh. Hasil uji_F secara bersama-sama variabel independent mempengaruhi 
variabel dependen. Nilai R2 jangka pendek menunjukkan bahwa 97.86 persen variabel independen mampu 
menjelaskan variable dependen dan sisanya 2.14 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Sedangkan Nilai R2 
jangka panjang menunjukkan bahwa 96.28 persen variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dan 
sisanya 3.72 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Nilai penyesuaian untuk jangka panjang sebesar 0. 
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04313103 / FATHURRAHMI 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AGLOMERASI INDUSTRI MANUFAKTUR DI KABUPATEN SLEMAN 
PROPINSI DIY TAHUN 1986-2004, 2008 
Pembimbing: Sarastri Mumpuni R. Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aglomerasi industri manufaktur di 
Kabupaten Sleman Propinsi DI Yogyakarta tahun 1986-2004. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, bahwa 
secara bersama-sama (stimultan) terdapat pengaruh yang signifikan antara panjang jalan yang di aspal persatuan 
luas wilayah, jumlah penduduk, dan krisis ekonomi terhadap kecenderungan terjadinya aglomerasi di Kabupaten 
Sleman Propinsi DI Yogyakarta dengan periode penelitian tahun 1986 sampai dengan 2004. 
Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan data sekunder dan di periode penelitian tahun 1986 sampai 
dengan 2004 yang memenuhi ciri-ciri dan kriteria tertentu sebagai sampel dalam penelitian ini. 
Hasil pengolahan data dengan bantuan perangkat lunak (software) komputer program Eviews 4.0, yang menunjukkan 
bahwa hasil penelitian ini secara bersama-sama (simultan) terdapat penaruh yang signifikan antara panjang jalan 
yang di aspal persatuan luas wilayah, jumah penduduk, dan krisis ekonomi terhadap kecenderungan terjadinya 
aglomerasi di Kabupaten Slema Propinsi DI Yogyakarta, secara individual (parsial) tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara krisis ekonomi terhadap kecenderungan terjadinya aglomerasi di Kabupaten Sleman dan signifikan 
berpengaruh negatif antara jumlah penduduk terhadap kecenderungan terjadinya aglomerasi di Kabupaten Sleman 
serta terdapat pengaruh signifikan antara panjang jalan yang diaspal persatuan luas wilayah terhadap kecenderungan 
terjadinya aglomerasi di Kabupaten Sleman. 
Kata kunci : pengaruh panjang jalan yang di aspal persatuan luas wilayah, jumlah penduduk, dan krisis ekonomi 
terhadap kecenderungan terjadinya aglomerasi di Kabupaten Sleman Propinsi DI Yogyakarta. 
 
 
03313005 / APRIYASNI MELATI 
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM RANGKA MENUNJANG 
PEMBANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT, 2008 
Pembimbing: Sarastri Mumpuni R. Dra., M.Si 
Abstrak/abstract 
Adanya otonomi daerah merupakan salah satu peluang bagi daerah untuk terus meningkatkan dan membangun 
darahnya masing-masing. Sehingga perlu adanya strategi yang baik bagi Pemerintah Daerah untuk dapat 
memanfatkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya sehingga daerah tersebut dapat maju, berkembang dan 
mandiri. Penelitian berjudul Strategi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rangka Menunjang 
Pembangunan Dengan Menggunakan Analisis SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka meningkatkan pembangunan. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan data sekunder dan Menggunaka metode observasi lapangan. 
Key Word : Analisis SWOT 
 
 
 
04313036 / ARIF RAHMAN 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA PERIODE STUDI: 
1976 S.D. 2005, 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Pembangunan nasional Indonesia dewasa ini semakin mengandalkan ekspor nonmigas sebagai salah satu program 
prioritas nasional. Upaya peningkatan ekspor nonmigas baik produk manufaktur maupun produk primer dijadikan 
program nasional yang dilaksanakan secara habis-habisan. Keterbukaan ekonomi serta pelaksanaan pembangunan 
yang lebih mengandalkan ekspor sebagai penghelanya menempatkan peran perdagangan internasional pada posisi 
yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang 
ditimbulkan oleh faktor-faktor yang terkait terhadap ekspor non-migas itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain 
Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor sektor migas, investasi, dan tenaga kerja periode 1976 – 2005. 
Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (OLS). Pengujian 
secara parsial dengan menggunakan uji – t dan pengujian secara menyeluruh dengan menggunakan uji – F. Selain itu 
juga dilakukan uji asumsi klasik. Dari analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara statistik yang 
mempengaruhi ekspor non-migas secara positip adalah investasi dan tenaga kerja. Produk Domestik Bruto (PDB) 
berpengaruh negatip terhadap ekspor non-migas. Hal ini dimungkinkan terjadi karena kenaikan PDB selama periode 
studi banyak didominasi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai salah satu komposisi dari PDB, dan 
terjadinya defisit neraca perdagangan, Sehingga kenaikkan PDB itu sendiri tidak membawa kontribusi yang positip 



INDEK TUGAS AKHIR ILMU EKONOMI  URUT PEMBIMBING - JUDUL 

PERPUSTAKAAN FE-UII 2008 41

terhadap ekspor non-migas. Sedangkan ekspor sector migas tidak mempengaruhi ekspor non-migas secara nyata. 
Hal ini diindikasikan karena Indonesia sebagai negara penghasil minyak yang hanya mampu mengekspor minyak 
mentah dan mengimpor minyak jadi, menyebabkan kecilnya bahkan tidak adanya stimulan bagi industri non-migas 
yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam hal untuk meningkatkan outputnya, dalam hal ini adalah besaran 
pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari hasil ekspor sektor migas tidak mampu dialokasikan untuk 
pengembangan ekspor non-migas. Sehingga kenaikan ekspor sektor migas sendiri tidak berkontribusi apa-apa 
terhadap ekspor non-migas. 
 
 
05313064 / INDRI HAPSARI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI AUSTRALIA DI INDONESIA (PERIODE 
1996.1-2005.4), 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi investasi Australia di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan variabel independent (PDB, inflasi, LIBOR dan kurs valas AUD terhadap rupiah) dan 
variabel dependen (investasi Australia di Indonesia) dan menggunakan analisis kuadrat terkecil. Data yang digunakan 
pada penelitian ini diperoleh dari Data Statistik dari Badan Pusat Statistik, dan data-data lain yang berkaitan dengan 
masalah investasi Australia di Indonesia tahun 1996.1 hingga 2005.4. 
Penelitian ini menemukan bahwa secara simultan, variabel-variabel independen yaitu PDB, inflasi, LIBOR, kurs valuta 
asing memiliki pengaruh yang signifikan terhada variabel dependen yaitu investasi Australia di Indonesia, dan 
menurut penelitian ditemukan pula bahwa secara individu, variabel PDB, LIBOR dan kurs valuta asing AUD terhadap 
rupiah berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel inflasi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap variabel dependen. 
 
 
 
01313179 / WIBISONO BAYU NURSETO 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESENJANGAN ANTAR DAERAH DI PROPINSI 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 1983-2005, 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), penanaman modal 
dalam negeri (PMDN), pengeluaran pembangunan dan laju pertumbuhan terhadap Indeks kesenjangan Williamson 
(IW) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode tahun 1983-2005 dengan menggunakan alat uji regresi 
model koreksi kesalahan (ECM) fungsi biaya kuadrat. Berdasarkan hasil regresi ECM dapat diketahui bahwa koefisien 
error correction term (ECT) signifikan secara statistik, mempunyai tanda positif dan nilainya terletak diantara 0 dan 1 
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model ECM yang digunakan adalah sahih atau valid. 
Berdasarkan hasil estimasi tesebut variabel PDRB dalam jangka pendek berpengaruh positif terhadap IW dan dalam 
jangka panjang berpengaruh negatif terhadap IW, variabel PMDN dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap 
IW sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh terhadap IW, variabel pengeluaran pembangunan dalan jangka 
pendek tidak berpengaruh berpengaruh negatif terhadap IW dan pada jangka panjang berpengaruh positif terhadap 
IW sedangkan variabel laju pertumbuhan dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif terhadap 
IW. Dapat disimpulkan bahwa PDRB, PMDN, pengeluaran pembangunan dan laju poertumbuhan secara serempak 
berpengaruh terhadap IW. 
 
 
01313094 / ENO SUHEDI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA 
YOGYAKARTA (TAHUN 1991-2005), 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota 
Yogyakarta selama 15 tahun observasi yaitu dari tahun 1991 sampai dengan 2005. Data yang digunakan merupakan 
data sekunder, berasal dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah 
(KPPD) Kota Yogyakarta. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk domestik regional 
bruto, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah penduduk, jumlah penginapan/hotel di Kota Yogyakarta. Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi log-linier. Berdasarkan uji t, variabel produk domestik regional bruto secara 
statistik terbukti tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta, hal ini di duga 
karena tidak stabilnya sektor-sektor pendukung pesatnya kinerja perekonomian di Kota Yogyakarta. Variabel 
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wisatawan nusantara berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, sesuai dengan hipotesis 
yang ditetapkan. Variabel jumlah penduduk terbukti signifikan secara negatif, hal ini diduga karena penduduk atau 
masyarakat yogyakarta dengan mudahnya dapat menjangkau tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta 
dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berlibur, sehingga masyarakat tidak perlu bermalam atau menginap 
di hotel atau penginapan serta jumlah penginapan/hotel secara statistik terbukti secara signifikan sesuai dengan 
hipotesis yang ditetapkan 
 
 
04313086 / MUNAWAR 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR PERHOTELAN DI 
SURAKARTA (TAHUN 1990-2006), 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
- 

 
02313046 / ARMAN ASIH RIYADI 
ANALISIS KONSENTRASI INDUSTRI MANUFAKTUR BESAR DAN SEDANG DI KABUPATEN BANTUL 2000-
2004, 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Sektor industri manufaktur hampir selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan di negara-negara 
sedang berkembang terutama IBS. Hal ini dikarenakan sektor industri manufaktur dianggap sebagai sektor pemimpin 
(the leading sector) artinya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan akan mengangkat 
pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa dan sektor pertanian. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai 
analisis Konsentrasi Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Kabupaten Bantul.   Karena munculnya industri-industri 
tersebut ternyata hanya terkonsentrasi di kecamatan tertentu saja dan adanya perbedaan peran dalam kontribusi 
penyerapan tenaga kerja di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bantul. 
Penelitian ini menggunakan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah industri besar dan sedang dan jumlah penduduk. 
Adapun alat analisis yang digunakan adalah Concentration index, (CI) dan Sistem Informasi Geografi. Dari analisis 
yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dengan analisis CI bahwa sebagian kecamatan-kecamatan di Kabupaten 
Bantul mempunyai peran yang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja dari pada kabupaten. Sedangkan dengan 
SIG dapat diketahui konsentrasi industri manufaktur besar dan sedang di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bantul 
dengan lebih jelas dan lebih berwarna yang tersaji dalam sebuah peta industri. 
 
 
 
99313127 / ANDRI SUNANDAR 
FAKTO-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN 
KULON PROGO, 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor 
kabupaten kulonprogo selama 15 tahun observasi yaitu dari tahun 1991-2005. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder, berasal dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dispenda Kotamadya Yogyakarta dan 
Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Kulonprogo. 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk domestik regional bruto, jumlah kendaraan 
beredar, jumlah penduduk , panjang jalan dan variabel tidak bebas krisis ekonomi (dummy) di Kabupaten 
Kulonprogo. Metode analisis yang digunakan adalah regresi log-linier. 
Berdasarkan uji t, variabel produk domestik regional bruto perkapita secara statistic tidak terbukti signifikan, variabel 
jumlah kendaraan beredar tidak terbukti signifikan, variabel jumlah penduduk terbukti signifikan, variabel panjang 
jalan terbukti negatif signifikan dan variabel krisis ekonomi (dummy) terbukti negatif signifikan sesuai dengan 
hipotesis yang ditentukan dalam penelitian. 
 
 
02313008 / ADHITYA YOGA TAMA 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR MEBEL DI KABUPATEN JEPARA, 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
- 
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02313162 / YUARI DWI CADIKAWAN 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OMSET PENGUSAHA MEUBEL (STUDI KASUS DI KECAMATAN 
TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA), 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian tentang Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Omset Pengusaha Meubel “Studi Kasus Pengusaha 
Meubel Di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi jumlah omset pengusaha meubel di Kecamatan Tunjungan. Adapun variabel yang digunkan adalah 
modal usaha, jumlah jam kerja dan pengalaman kerja serta variabel dummy (Pendidikan). Data yang digunakan 
adalah 50 responden yang diambil dari hasil kuesioner. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa modal usaha secara statistik positif dan berpengaruh terhadap jumlah omset 
pengusaha meubel di Kecamatan Tunjungan. Jumlah jam kerja secara statistik berpengaruh terhadap jumlah omset 
pengusaha meubel di Kecamatan Tunjungan. Sedangkan  pengalaman kerja secara statistik juga berpengaruh 
terhadap jumlah omset pengusaha meubel di Kecamatan Tunjungan. 
 
 
01313084 / HENDRIX SAPUTRA 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN RUMAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
(1991-2005), 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Rumah di daerah Istimewa Yogyakarta (1991-
2005)”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua variablel yaitu variabel dependen dan 
variabel independen. Variabel independen yang digunakan adalah PDRB riil Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumlah 
Penduduk, Laju Inflasi, dan Suku Bunga Daerah Istimewa Yogyakarta, serta variabel dependennya adalah Jumlah 
Pembangunan Rumah 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 Jumlah Pembangunan 
Rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan jika berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya, baik berpengaruh positif 
atau pun berpengaruh negatif terhadap Jumlah Pembangunan Rumah. 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 (PDRB riil Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Jumlah Penduduk,Laju Inflasi, dan Suku Bunga Daerah Istimewa Yogyakarta) tidak semuanya signifikan 
terhadap jumlah pembangunan rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hanya tiga variabel yang mampu 
memberikan pengaruh terhadap jumlah pembangunan rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu variabel PDRB 
Riil, Jumlah Penduduk, dan Laju Inflasi. 
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Abstrak/abstract 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI PROPINSI JAWA 
TENGAH PERIODE TAHUN 1990-2005, 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktro Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Propinsi 
Jawa Tengah Periode Tahun 1990� 2005”. Bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk  Domestik Regional Bruto, 
jumlah wisatawan dan jumlah hotel serta dummy variabel otonomi daerah Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan 
Restoran Di Propinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier 
berganda, dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian statistik meliputi uji t, 
uji F dan R2 (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 
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autokorelasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan jumlah wisatawan 
juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Propinsi Jawa 
Tengah. Jumlah hotel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di 
Propinsi Jawa Tengah, serta dummy variabel otonomi daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Propinsi Jawa Tengah. Untuk pengujian terhadap uji asumsi klasik tidak 
terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.. 
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KONSENTRASI INDUSTRI MANUFAKTUR BESAR DAN SEDANG DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1990-
2004, 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Munculnya industri manufaktur di daerah-daerah khususnya di kabupaten Sleman bukan tanpa masalah. Karena 
munculnya industri-industri tersebut ternyata disertai dengan berbagai masalah yang ada misalnya industri tersebut 
hanya tumbuh dan berkembang di kecamatan-kecamatan tertentu saja atau hanya terkonsentrasi di kecamatan 
tertentu. Terkonsentrasinya industri manufaktur tersebut dibeberapa kecamatan akan mengakibatkan perbedaan 
pada tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antara kecamatan yang kaya akan perindustrian dan kecamatan 
yang miskin perindustrian. Terkonsentasinya industri tersebut disuatu wilayah disebabkan pula oleh keanekaragaman 
yang berbeda yang antar daerah tersebut. Misalnya SDA (Sumber Daya Alam), kepadatan penduduk, infrastruktur 
maupun potensi daerah.  
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KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL 
DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK PENERANGAN JALAN TAHUN 1991-2005, 2008 
Pembimbing: Suharto, Drs., M.Si. 
Abstrak/abstract 
Penelitian ini berjudul ”Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Bantul dan Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pajak penerangan jalan tahun 1991-2005” . Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pajak 
penerangan jalan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul, dan bagaimana 
efektivitas serta efisiensi tehadap kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul dalam pemungutan pajak. 
Selain itu juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penerangan jalan selama tahun 1991-2005. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kontribusi, analisis efektivias dan analisis efisiensi 
serta Regresi linier berganda, dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian 
statistik meliputi uji t, uji F dan R2 (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, 
heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan memberikan 
kontribusi yang cukup kecil terhadap PAD Kabupaten Bantul, dan tingkat pengelolaan pajak dikatorikan sangan 
efektik dan efisien serta untuk analisis dari variabel Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, jumlah rumah mempunyai pengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap Penerimaan pajak penerangan jalan, jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, serta variabel dummy sebelum dan sesudah krisis moneter mempunyai 
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan penerangan jalan. Untuk pengujian terhadap uji asumsi 
klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 
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