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05313035 * IKASARI ISNASIA K
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR , Dosen : AKHSYIM AFANDI,
DRS., MA. EC., PH.D
Abstraksi : Skripsi  ini  berjudul  Faktor-Faktor  yang memepengaruhi Nilai  Tukar  Tahun
1993-2007.  Adapun  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data
sekunder  yang  di  peroleh  dari  BI  (Bank  Indonesia)  dan  IFS.    Variabel  yang  di
gunakan antara lain : consumer Price Indeks (CPI), Interest Rate (IR), Money Supply (M1),
Indeks Produksi (IP) 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 Vector Error Corection Model (VECM).
Hasil  analisis  ini  menyebutkan  bahwa  CPI  dan  tingkat  suku  bunga berpengaruh
secara  positif  dan  signifikan  terhadap Nilai  tukar, sedangkan  Jumlah uang  beredar
berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  nilai  tukar  dan  indeks produksi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar di Indonesia.

05313027 * SINTA YULYANTI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA PERIODE 1990-
2007 , Dosen : AKHSYIM AFANDI, DRS., MA. EC., PH.D
Abstraksi : 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 VECM(Vector Error Correction Model).
Hasil analisis ini menyebutkan bahwa pada jangka pendek nilai tukar rupiah terhadap dollar,
suku bunga,  dan GDP berpengaruh positif pada inflasi diIndonesia sedangkan jumlah uang
beredar tidak berpengaruh pada periode bulan januari1990-desember  2007.  Dan pada
jangka panjang nilai   tukar   rupiah  terhadap dollar,  suku bunga,   jumlah uang beredar
dan GDP berpengaruh positif  pada  inflasi  diIndonesia pada periode bulan januari 1990-
desember 2007.
Kata kunci : gross domestic bruto  (GDP),   jumlah uang beredar,  nilai   tukar  rupiah
terhadap dollar, dan suku bunga.

05313066 * YUANIAHWATI
PENGARUH KEBIJAKAN MONETER MELALUI TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP
SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA , Dosen : AKHSYIM AFANDI, DRS., MA.
EC., PH.D
Abstraksi : Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  perubahan
shock  suku bunga  terhadap  sektor-sektor  perekonomian  di  Indonesia,  dan melihat
sektor mana yang lebih peka terhadap adanya perubahan kebijakan moneter tersebut.
Penelitian ini merupakan  analisis  kuantitatif  dan  termasuk  penelitian  yang  bersifat
empiris. Data-data  empiris  didapat  dari  berbagai  sumber  seperti:  Bank  Indonesia,
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Badan  Pusat Statistik  dan  rujukan  dari  internet.  Jenis  data  yang  digunakan
merupakan  data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif
dengan model vektor autoregresif (VAR).
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  perubahan  shock  suku  bunga  signifikan
berpengaruh negatif pada sektor-sektor perekonomian, dan sektor ekonomi yang lebih peka
terhadap adanya perubahan suku bunga adalah sektor industri pengolahan.
Kata Kunci: Suku bunga, GDP sektoral, CPI, dan GDP sisa sektoral.

05313028 * ISNA ROYANI
PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, INVESTASI ASING DAN KREDIT PERBANKAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 1988-2007 , Dosen : AKHSYIM AFANDI,
DRS., MA. EC., PH.D
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Pengaruh utang luar negeri, investasi asing dan kredit
perbankan terhadap Pertumbuhan E konomi Indonesia 1988-2007. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek variabel
independen utang luar negeri, investasi asing dan kredit perbankan terhadap variabel
dependen produk domestik bruto tahun 1988-2007 dengan menggunakan metode Vector
Error Correction Model (VECM). Berdasarkan hasil estimasi tersebut variabel utang luar
negeri, investasi asing, kredit perbankan untuk jangka panjang berpengaruh positif dan
negatif  untuk jangka pendek terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 1988-2007.
Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa variabel utang luar negeri, investasi asing dan
kredit perbankan berpengaruh positif dalam jangka panjang dan negatif dalam jangka
pendek   terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1988-2007.
Kata kunci : GDP, utang luar negeri, investasi asing dan kredit perbankan.

05313063 * RIFQI FAUZIE HARAHAP
ANALISIS EFISIENSI BANK BUMN TAHUN 2007 (METODE DATA ENVELOPMENT
ANALYSIS/DEA) , Dosen : AKHSYIM AFANDI, DRS., MA. EC., PH.D
Abstraksi : -

05313076 * ENDANG SUSILAWATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BAHAN BAKU DI INDONEISA
TAHUN 1990-2007 , Dosen : ARI RUDATIN, DRA., M.SI
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Impor Bahan Baku di
Indonesia tahun 1990-2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
Indeks Harga Perdagangan Besar barang impor (IHPB), value added of manufacturing,
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap
Impor bahan baku di Indonesia tahun 1990-2007 dengan menggunakan metode regresi
berganda pendekatan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan eviews
3.0. Penelitian ini
menggunakan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan
apakah model yang akan digunakan berbentuk linier atau log linier.
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Jadi metode yang digunakan dalam menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Bahan
Baku Impor di Indonesia adalah regresi linier. Berdasarkan hasil estimasi tersebut variabel
Indeks Harga Perdagangan Besar barang impor (IHPB) berpengaruh negatif terhadap Impor
Bahan Baku , value added of manufacturing berpengaruh positif terhadap Impor Bahan
Baku, Penanaman
Modal Asing (PMA) berpengaruh positif terhadap Impor Bahan Baku dan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap Impor Bahan Baku di Indonesia.
Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Impor Bahan Baku di
Indonesia maka dapat di simpulkan bahwa Indeks Harga Perdagangan Besar barang impor
(IHPB), value added of manufacturing, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanamn Modal
Dalam Negeri (PMDN) secara serempak mempunyai pengaruh terhadap Impor Bahan Baku
di Indonesia.

04313113 * DANIEL
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN MASYARAKAT INDONESIA
TAHUN 1992-2006 , Dosen : ARI RUDATIN, DRA., M.SI
Abstraksi : Konsumsi mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi
dari satu waktu ke waktu lainnya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder yang di peroleh dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi
antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Bank Indonesia, surat kabar, internet.
Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu  konsumsi
masyarakat Indonesia, dan variabel independen antara lain: pendapatan nasional per kapita,
laju inflasi, jumlah uang beredar, dan jumlah penduduk.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode, antara lain: metode deskriptif,
yaitu mendiskripsikan suatu permasalahan hubungan antara variable dependen dan
independen berupa pendekatan teori ekonomi. Dan metode kuantitatif, yaitu menganalisis
data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus perhitungan
yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variable dependen dan independen
berupa pendekatan teori statistic dan teori ekonometrika dengan lebih menekankan pada
pendekatan model analisis linier atau log linier. Model umun yang dipakai dalam penelitian
ini adalah regresi linier berganda.
Hasil perhitungan yang diperoleh dengan berdasarkan model regresi linier berganda
menunjukkan variabel pendapatan nasional per kapita dan jumlah uang beredar tidak
signifikan terhadap variabel konsumsi masyarakat Indonesia sedangkan variabel laju inflasi
dan jumlah penduduk signifikan terhadap variabel konsumsi masyarakat Indonesia.
Berdasarkan uji asumsi klasik tidak ada gejala multikolinearitas, heterokedastisitas, dan
autokorelasi. Hasil dari uji t (uji secara individual) menunjukkan pendapatan nasional per
kapita berpengaruh secara positif terhadap variabel konsumsi masyarakat Indonesia,laju
inflasi berpengaruh terhadap variabel konsumsi masyarakat Indonesia, jumlah uang beredar
tidak berpengaruh terhadap variable konsumsi masyarakat Indonesia, jumlah penduduk
berpengaruh secara positif terhadap variabel konsumsi masyarakat Indonesia. Berdasarkan
pengujian secara serempak dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, artinya pendapatan
nasional per kapita, inflasi, jumlah uang beredar dan jumlah penduduk berpengaruh secara
bersama-sama terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia.



4 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

05313043 * HERMAWATI DEWI UTOMO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PENJUAL TELEPON
SELULER (STUDI KASUS DI GEJAYAN, SLEMAN, YOGYAKARTA) TAHUN 2009 ,
Dosen : ARI RUDATIN, DRA., M.SI
Abstraksi : Skripsi  ini  berjudul  Analisis  Faktor –  Faktor  yang  Mempengaruhi
Pendapatan  Penjual  Telepon  Seluler  (Studi  Kasus  di  Gejayan,  Sleman, Yogyakarta)
Tahun  2009.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis pengaruh Modal  Awal,
Biaya  Iklan,  dan  Penjualan  Pulsa  terhadap  Pendapatan Penjual  Telepon  Seluler.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  menganalisis faktor –  faktor  yang
mempengaruhi  pendapatan  penjual  telepon  seluler  adalah metode  analisis  regresi  linier
berganda.  Berdasarkan  hasil  estimasi  tersebut  Modal  Awal  berpengaruh  positif  dan
signifikan  terhadap  Pendapatan  penjual telepon  seluler,  Biaya  Iklan  berpengaruh  positif
dan  signifikan  terhadap Pendapatan  penjual  telepon  seluler,  Penjualan  Pulsa  tidak
berpengaruh  terhadap pendapatan penjual  telepon seluler karena dari pihak penjual  lebih
memfokuskan untuk  penjualan  telepon  seluler,  sehingga  banyak  diantara  toko –  toko
tersebut tidak  menjual  pulsa.  Pembeli  hanya  mengenal  daerah  tersebut  sebagai  sentra
penjualan  telepon  seluler  saja  sehingga  jarang  dari  pembeli  yang  ke  daerah tersebut
membeli pulsa. Selain itu adanya tawaran paket dari operator seperti tarif sms dan  telepon
murah  juga akan membuat pemakaian pulsa  terkontrol sehingga pembelian  pulsa  dapat
ditekan.  Modal  awal,  biaya  iklan dan  penjualan  pulsa secara bersama-sama
berpengaruh terhadap Pendapatan penjual telepon seluler.

02313091 * HARISZ WAHYUDI
ANALISIS PERANAN SEKTOR PUBLIK TERHADAP PDB RIIL DI INDONESIA PERIODE
1990-2006 , Dosen : DIANA WIJAYANTI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Peranan Sektor Publik Terhadap PDB Riil  Di
Indonesia Periode 1990-2006 ”. Bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penamanan Modal
Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Angkatan Kerja, Penerimaan Pajak dan Pengeluaran
Pembangunan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Regresi loglinier berganda, dengan model data Sekunder yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. 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 Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pengeluaran
Pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto
Indonesia. Sedangkan Penerimaan Pajak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan
terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Untuk pengujian terhadap uji asumsi klasik
tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga
mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik dengan menambah
variabel atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

05313070 * ARIDI RIYANTAMA
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUGI INVESTASI DI PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 1993 - 2007 , Dosen : DIANA WIJAYANTI,
DRA., M.SI
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Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Investasi di
Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 1993 - 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Tenaga Kerja,
Infrastruktur (Jumlah Panjang Jalan), Jumlah Ekspor dan Otonomi Daerah terhadap
Investasi di Kalimantan Timur periode tahun 1993 - 2007 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
Investasi di Kalimantan Timur adalah regresi linier. Berdasarkan hasil estimasi tersebut
Variabel Produk Domestik Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Investasi, Tenaga
Kerja tidak berpengaruh terhadap Investasi, Infrastruktur (Jumlah Panjang Jalan) tidak
berpengaruh terhadap Investasi, Jumlah Ekspor berpengaruh positif terhadap Investasi dan
Otonomi Daerah tidak berpengaruh terhadap Investasi. Berdasarkan penelitian dan analisis
yang telah dilakukan mengenai Investasi maka dapat di simpulkan bahwa Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), Tenaga kerja, Infrastruktur ( Jumlah Panjang Jalan), Jumlah Ekspor
dan Otonomi Daerah secara serempak mempunyai pengaruh terhadap Investasi.

04313097 * M. ESA ILMAN NAFIA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING DI
INDONESIA TAHUN 1987-2005 , Dosen : DIANA WIJAYANTI, DRA., M.SI
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penanaman
Modal Asing di Indonesia Tahun 1987-2005. Adapun data yang di gunakan adalah data
sekunder yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang digunakan antara
lain : penanaman modal asing di Indonesia, PDB riil, kurs rupiah terhadap dollar, tenaga
kerja dan inflasi.
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.
Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha
menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dutuju bukan hanya
masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga para investor asing. Pemerintah
juga berusaha menarik para investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.Tujuannya adalah untuk menanggulangi tingkat pengangguran yang semakin
bertambah.
Untuk hasil regresi, PDB riil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penanaman
modal asing, kurs dollar terhadap rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penanaman modal asing, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penanaman modal asing, dan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
penanaman modal asing.

05313073 * MUHAMMAD HUMAINI
PENGARUH SEKTOR EKONOMI PRIMER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PROPINSI DI YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 1993 - 2007 , Dosen : DIANA
WIJAYANTI, DRA., M.SI
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Abstraksi : Skripsi ini berjudul Pengaruh Sektor Ekonomi Primer terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta periode tahun 1993-2007. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis pengaruh Sektor Ekonomi Primer, Investasi, Pengeluaran Pemerintah,
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
DIY periode tahun 1993-2007 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 yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di DIY adalah
regresi linier. Berdasarkan hasil estimasi tersebut Variabel Sektor Ekonomi Primer dan
Investasi berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah
berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingakat Partisipasi Angkatan Kerja
dan Otonomi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan
penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pertumbuhan Ekonomi maka dapat di
simpulkan bahwa Sektor Ekonomi Primer, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja dan Otonomi Daerah secara serempak mempunyai pengaruh
terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

05313004 * FIJI SUGAMA
EFESIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI
PROPINSI RIAU (TAHUN 2002-2006) , Dosen : DIANA WIJAYANTI, DRA., M.SI
Abstraksi : -

04313002 * SITI NURHASANAH
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN / KOTA DI
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2002-2007 , Dosen : DIANA WIJAYANTI, DRA.,
M.SI
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2007” yang bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana pengaruh dan hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan baik
ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar kabupaten/kota. Penghitungan  yang
dilakukan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan dilakukan dengan indeks
ketimpangan Williamson, dan indeks ketimpangan theil, pengklasifikasian daerah dilakukan
dengan tipologi daerah, dan untuk mengetahui korelasi antara pertumbuhan ekonomi
dengan indeks Williamson dan pertumbuhan ekonomi dengan indeks entropi theil dihitung
dengan korelasi pearson. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan
berpengaruh positif  atau ada hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi..

01313198 * BINIASTI INDAH CAHYANI
ANALISIS PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB),
DAN INFLASI TERHADAP TABUNGAN MASYARAKAT PADA TAHUN 1985-2007 ,
Dosen : DIANA WIJAYANTI, DRA., M.SI
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Abstraksi : Tingkat suku bunga, produk domestik bruto dan inflasi mempunyai pengaruh
terhadap tabungan masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan dua alatanalisis yaitu
analisis regresi berganda serta uji asumsi klasik, sehingga didapatkan hasil bahwa ada
pengaruh tingkat suku bunga dan produk domestik bruto terhadap tabungan masyarakat
sedangkan laju inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap tabungan masyarakat.Jadi
penelitian ini akan menganalisis pengaruh tingkat bunga dan produk domestik bruto
terhadap tabungan masyarakat pada periode 1985-2007.

05313031 * M. IMAM TAUFIQ
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI KERAJINAN PERAK DI
KOTAGEDE , Dosen : HERI SUDARSONO, SE, M.EC
Abstraksi : -

05313045 * NUR SYAMSI AINI
ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM PADA BURSA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX ,
Dosen : HERI SUDARSONO, SE, M.EC
Abstraksi : -

04313098 * ADE KAISINDA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA
PERIODE 1999.1-2007.4 , Dosen : HERI SUDARSONO, SE, M.EC
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Model Tingkat Bunga Nominal (Pendekatan Vector
Error Correction Model (VECM) tahun 1995 : 1 – 2007 : 4). Adapun data yang digunakan
dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank Indonesia),
SEKI (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia), dan BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel
yang di gunakan antara lain : tingkat inflasi, jumlah uang beredar, produk domestik bruto,
tingkat suku bunga SBI, tingkat bunga internasional SIBOR. 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 VECM (Vector Error
Correction Model). Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam jangka
pendek terdapat tiga persamaan variabel tidak bebas D(SBN), D(JUB), D(SBR). Dan dalam
jangka panjang tingkat inflasi, jumlah uang beredar, produk domestik bruto, tingkat suku
bunga SBI, tingkat bunga internasional berpengaruh signifikan terhadap tingkat bunga
nominal.

04313095 * IRWAN ADHI NUGROHO
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN DEPOSITO
BERJANGKA RUPIAH PADA BANK UMUM DI INDONESIA TAHUN 1990:1-2007:4 ,
Dosen : INDAH SUSANTUN, DRA., M.SI
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Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan
Deposito Berjangka Rupiah Pada Bank Umum Di Indonesia Tahun 1990.1-2007.4. 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 :
deposito berjangka rupiah 1bulanan, suku bunga deposito berjangka bulanan, produk
domestik bruto, kurs rupiah terhadap dollar US, dan jumlah uang beredar di Indonesia.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode regresi linier. Hasil analisis dari
penelitian ini menyebutkan bahwa suku bunga deposito dan produk domestik bruto secara
statistik mempunyai hubungan positif tetapi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap permintaan deposito berjangka rupiah di Indonesia. Sedangkan nilai kurs rupiah
terhadap dollar US dan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap
permintaan deposito berjangka rupiah di Indonesia.
Implikasi penelitian ini, upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam menghimpun dana dari
masyarakat yang berupa DPK (Dana Pihak Ketiga) tidak hanya bergantung pada tingkat
suku bunga yang tinggi ataupun rendah, juga tidak hanya bergantung pada kebijakan-
kebijakan moneter dan kondisi ekonomi, hendaknya perbankan lebih meningkatkan produk-
produk dan pelayanan jasa perbankan dan peningkatan keamanan sehingga dapat menarik
minat masyarakat untuk mendepositokan uangnya.

03313086 * ANDY PRAMONO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT MODAL
KERJA OLEH BANK UMUM DI INDONESIA (2003-2006) , Dosen : INDAH
SUSANTUN, DRA., M.SI
Abstraksi : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh sumber
dana bank umum dari dana pihak ketiga, suku bunga kredit modal kerja dan inflasi terhadap
penyaluran kredit modal kerja bank umum di Indonesia dan faktor manakah yang
mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penyaluran kredit modal kerja bank umum
di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia Cabang
Yogyakarta, dan Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Variabel yang
digunakan dari penelitian ini adalah data bulanan, yang dianalisa menggunakan analisis
regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Squere (OLS). Untuk menentukan
variabel linier dan log linier menggunakan metode Mackinnon, White dan Davidson (MWD)
melalui uji-t, dan uji-F, dengan asumsi klasik BLUE serta metode penyembuhan Cochrane-
Orcutt yang di olah melalui program eviws 4.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan menunjukan adanya hubungan antara
variabel bebas Sumber dana bank umum dari dana pihak ketiga (SDB), tingkat suku bunga
Kredit Modal Kerja (SBK), dan inflasi (INF) berpengaruh secara positif terhadap Penyaluran
Kredit Modal Kerja oleh Bank Umum di Indonesia (PKMK). Sedangkan secara parsial,
variabel Sumber Dana Bank umum dari dana pihak ketiga (SDB) berpengaruh secara positif
terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja oleh Bank Umum di Indonesia (PKMK), variabel
Tingkat Suku Bunga Kredit kredit modal kerja (SBK) berpengaruh secara positif terhadap
Penyaluran Kredit Modal Kerja oleh Bank Umum di Indonesia (PKMK) dan secara parsial
inflasi (INF) berpengaruh secara negatif terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja oleh Bank
Umum di Indonesia (PKMK).
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07313079 * DHANIATI KUSUMA ASTUTI
ANALISIS KONSENTRASI SPESIAL INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DI PROPINSI
DAERAH YOGYAKARTA TAHUN 2002-2006 , Dosen : INDAH SUSANTUN, DRA., M.SI
Abstraksi : Skripsi  ini membahas  tentang  analisis konsetrasi  spasial  industri besar
dan sedang di  propinsi  DIY tahun  2002-2006. Yang  membutuhkan  data  jumlah tenaga
kerja  industri besar dan  sedang per kabupaten /kota, jumlah  industri besar dan  sedang
per  kabupaten/kota, dan jumlah penduduk per kabupaten /kota di propinsi DIY tahun 2002-
2006.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pengaruh penyerapan tenaga kerja dan
distribusinya terhadap konsentrasi  industri  besar dan sedang per kabupaten, serta
menganalisis konsentrasi spasial industri besar dan sedang dalam penyerapan  tenaga kerja
di sektor industri besar dan sedang di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan
menggunakan alat analisis Indeks Konsentrasi dan SIG (Sistem Informasi Geografi).
Hasil analisis dengan menggunakan Indeks Konsentrasi , penyerapan  tenaga kerja sektor
industri besar dan sedang di kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, dan Bantul lebih  besar di
banding  penyerapan  tenaga  kerja di propinsi, konsisten menjadi aktifitas basis  industri
besar dan  sedang di propinsi DIY dengan  indeks konsentrasi lebih dari  satu. Sedangkan
penyerapan tenaga kerja sektor industri besar  dan  sedang  di kabupaten  Gunung  Kidul
dan  Kulon  Progo lebih  kecil  di banding  penyerapan di propinsi, dengan indeks
konsentrasi  kurang  dari  satu sehingga kurang mampu menjadi aktifitas basis industri
besar dan sedang.
Analisis  dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  Geografi menunjukkan hasil klasifikasi
peringkat yang  sangat  tinggi  terdapat di kabupaten Sleman . Di kabupaten  Bantul
peringkat  klasifikasi  tinggi , peringkat  klasifikasi  sedang terdapat  di  kota  Yogyakarta,
dari  tahun  2002 -2006  perkembangan  konsentrasi industri  besar  dan  sedang  di
wilayah  ini  relatif  stabil.    Di  kabupaten  Gunung Kidul dan Kulon Progo peringkat
klasifikasi konsentrasi industri besar dan sedang sangat rendah. Melihat kenyataan di atas,
pola industri besar dan sedang banyak terkonsentrasi  di  daerah  perkotaan  dan  daerah  di
sekitar  kota,  sehingga  disini terdapat pola keterkaitan antara indus tri yang satu dengan
industri yang lain.

05313007 * MUHAMMAD HAYYU HAKIM
EFISIENSI PENGELOLAAN KENANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(TAHUN 2002-2006) , Dosen : INDAH SUSANTUN, DRA., M.SI
Abstraksi : Diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa angin segar bagi pemerintah daerah.
Hal ini dapat dilihat dari pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dalam berbagai bidang yang diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi
pengelolaan keuangan daerah. Satu sisi tugas dan tanggunjawab yang diemban oleh
pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah semakin banyak.
Meningkatnya efisiensi sebagai  dampak positif dari desentralisasi fiscal didasarkan pada
asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi
daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat sehingga setiap rupiah yang
dibelanjakan lebih mengena sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah
masing-masing.  Penganggaran di daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini
kurang berorientasai pada pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi ketidaksiapan kelembagaan di
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pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin menjauhkan pencapaian-
pencapaian yang seharusnya bisa dicapai melalui otonomi daerah dengan masih maraknya
praktik-praktik korupsi.  Berdasarkan hal tersebut perlu dikembangkan pengukuran efisiensi
daerah dalam mengelola keuangan daerah yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran
pembangunan. Penelitian ini berjudul “Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Tahun 2002 sampai 2006”,, diharapkan dapat sebagai acuan bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah di masingmasing kabupaten/kota.
Untuk mengukur efisiensi pengeluaran keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan alat analisis Data
Envelopment Analysis (DEA) yang mengukur tingkat efisiensi relative serta mengatasi
inefisiensi yang terjadi setiap Unit Kegiatan Ekonomi (UKE).  Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mencapai tingkat efisiensi 100% pada
tahun 2002 yaitu Kabupaten Kulonprogo hanya mencapai 99,7% dan Kabupaten Bantul
84,66%. Pada tahun 2003 yang tidak mencapai tingkat efisiensi 100% yaitu Kabupaten
Bantul hanya mencapai 88,77%. Tahun 2004 yang tidak mencapai tingkat efisiensi yaitu
Kabupaten Bantul hanya mencapai 96,73%. Pada tahun 2005 yang tidak mencapai tingkat
efisiensi yaitu Kabupaten Bantul hanya mencapai tingkat efisiensi 92,19%. Pada tahun 2006
yang tidak mencapai tingkat efisiensi 100% yaitu Kabupaten Bantul hanya mencapai tingkat
efisiensi 94,17%. Kabuapten/Kota yang selama tahun 2002-2006 yang tidak mencapai
100% yaitu Kabuapten Bantul.

05313041 * DIAH KUSUMO WARDANI
KONSUMSI ROKOK DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MODEL MYOPIC DAN
RATIONAL ADDICTION , Dosen : INDAH SUSANTUN, DRA., M.SI
Abstraksi : Rokok sangat popular di Indonesia dimana tingkat konsumsi nya meningkat
dari tahun ketahun. Disatu sisi rokok menguntungkan dari hasil penerimaan cukai disisi lain
rokok sangat merugikan bagi kesehatan. Konsumsi rokok dapat diuji dengan pendekatan
model Myopic  Addiction dan Rational Addiction. Myopic  Addiction Model adalah konsumsi
rokok dimana konsumsi sekarang tergantung  konsumsi pada masa lalu tetapi mengabaikan
konsumsi kedepannya. Rational Addiction Model adalah konsumsi rokok sekarang
tergantung konsumsi masa lalu tetapi tidak mengabaikan konsumsi kedepannya.
Berdasarkan penelitian konsumsi di Indonesia adalah Rational Addiction Model.

05313019 * WULAN FAJARWATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 1990 - 2006 , Dosen : INDAH SUSANTUN, DRA., M.SI
Abstraksi : Skripsi   ini berjudul  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penanaman Modal
dalam  Negeri   Propinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta.   Ada   beberapa tujuan yang  ingin
dilihat  dalam penulisan  skripsi   ini.  Yaitu malihat  pengaruh PDRB  rill, pengaruh  jumlah
wisatawan,   pengaruh  inflasi   dan  krisis   ekonomi  sebelum dan sesudah krisis terhadap
perubahan penanaman modal dalam negeri.  Data yang digunakan adalah data time series
tahunan Periode 1990 – 2006 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan
Dinas Pariwisata. Hasil   penelitian   dengan   metode   Regresi kuadrat   terkecil   (OLS),
diperoleh   bahwa   semua   variabel independen   (PDRB  rill,   jumlah  wisatawan,  inflasi
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dan   krisis   ekonomi.   Secara   bersama   berpengaruh signifikn   terhadap PMDN.
Pengujian secara individu menunjukkan variabel  PDRB riil  siginifikan positif  terhadap
PMDN, dan krisis ekonomi menunjukkan signifikan dan positif terhadap PMDN. Inflasi dan
jumlah wisatawan tidak signifikan terhadap PMDN.  Model   yang   digunakan   untuk
memenuhi   asumsi   klasik   tidak   terjadi multikolinieirtas,   tidak   terjadi
heteroskedastisitas,   dan   tidak   terjadi autokorelasi.

00313121 * WAHYU KUSUMANINGRUM
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR USD TERHADAP
RUPIAH TAHUN 1990-2007 STUDI DENGAN MODAL PAM , Dosen : JAKA SRIYANA,
DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar
USD terhadap Rupiah Tahun 1990-2007 Studi dengan Model PAM. Yang melatar belakangi
penelitian ini adalah pentingnya nilai tukar dalam kegiatan perekonomian suatu negara.
Dimana nilai tukar valas digunakan sebagai alat pembayaran guna mempermudah proses
bertransaksi dalam aktivitas pardagangan internasional. Banyak faktor yang mempengaruhi
dalam menentukan kurs valas diantaranya adalah jumlah uang beredar, tingkat suku bunga,
serta pendapatan nasional bruto. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah jumlah uang beredar berpengaruh pada nilai tukar USD terhadap rupiah, apakah
tingkat suku bunga tabungan berpengaruh pada nilai tukar USD terhadap rupiah, apakah
Produk Domestik Bruto berpengaruh pada nilai tukar USD terhadap rupiah, dan apakah
krisis moneter di Indonesia Tahun 1997  (dummy variabel) berpengaruh pada nilai tukar
USD terhadap rupiah. Metode analisa dalam penelitian ini menggunakan regresi linier
berganda model PAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan
signifikan antara variabel independen LMI  (Jumlah Uang Beredar Indonesia) terhadap
variabel LLS (Nilai Tukar USD terhadap rupiah). Hal ini dapat diartikan jika LMI  (Jumlah
Uang Beredar Indonesia) mengalami peningkatan, maka LLS (Nilai Tukar USD terhadap
rupiah)  terhadap juga akan mengalami peningkatan dalam jangka pendek dan jangka
panjang, ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen LPI  (Pendapatan
nasional Indonesia)  terhadap variabel LLS (Nilai Tukar USD terhadap rupiah). Hal ini dapat
diartikan jika LPI  (Pendapatan nasional Indonesia) mengalami peningkatan, maka LLS (Nilai
Tukar USD terhadap rupiah) juga akan mengalami peningkatan dalam jangka pendek dan
jangka panjang, ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen SBI
(Tingkat Suku Bunga Indonesia) terhadap variabel LLS (Nilai Tukar USD terhadap rupiah).
Hal ini dapat diartikan jika SBI (Tingkat suku bunga Indonesia) mengalami peningkatan,
maka LLS (Nilai Tukar USD terhadap rupiah) juga akan mengalami peningkatan dalam
jangka pendek dan jangka panjang, ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel
independen D (Dummy krisis moneter Agustus 1997) terhadap variabel LLS (Nilai Tukar USD
terhadap rupiah). Hal ini dapat diartikan jika D (Dummy krisis moneter Agustus 1997)
mengalami perubahan, maka LLS (Nilai Tukar USD terhadap rupiah) juga akan mengalami
perubahan dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan dari hasil estimasi model PAM
untuk studi Nilai Tukar USD terhadap rupiah di atas terlihat bahwa koefisien penyesuaian
parsial signifikan dan mempunyai tanda yang positif, dengan demikian dapat dikatakan
bahwa model PAM sukses dan sahih (valid) dalam mengestimasi faktor-faktor nilai tukar
USD terhadap rupiah dalam periode penelitian.
Kata kunci : Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga Tabungan, Produk Domestik Bruto,
Krisis Moneter, dan Nilai Tukar USD terhadap Rupiah.
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05313037 * ISFAUDHI ARIFIAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Dosen
: JAKA SRIYANA, DR.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk
Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa tujuan yang
ingin dilihat dalam penulisan skripsi ini. Yaitu malihat pengaruh perubahan variabel jumlah
penduduk, perubahan variabel pengeluaran pemerintah, dan perubahan variabel penanaman
modal dalam negeri terhadap perubahan produk domestik regional baik jangka pendek
(short term) maupun jangka panjang (long term). Data yang digunakan adalah data time
series tahunan Periode 1985 – 2006 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia.
Hasil penelitian dengan metode Error Correction Model (ECM), diperoleh bahwa semua
variabel independen (jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan penanaman modal
dalam negeri) baik secara individu (Uji t) ataupun bersama-sama (uji F) berpengaruh secara
signifikan baik jangka pendek (short term) maupun jangka panjang (long term) terhadap
kondisi makro ekonomi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diinterpretasikan oleh
produk domestik regional bruto. Dari hasil analisis juga diperoleh Error Correction Term
(ECT) sebesar -0.379142 dengan taraf signifikansi sebesar -2.118879 dan probabilitas
0.0501 yang artinya bahwa variabel tersebut signifikan pada taraf signifikansi α = 10%, dan
perbedaan antara nilai aktual produk domestik regional bruto dengan nilai keseimbangannya
sebesar -0.379142 akan disesuaikan dalam waktu satu tahun.

04313021 * DEDI KRISTIMANTONO
ANALISIS MODEL TINGKAT BUNGA NOMINAL DI INDONESIA (Pendekatan Vector
Error Correction Model Tahun 1995:1-2007:4) , Dosen : JAKA SRIYANA, DR.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang memepengaruhi Inflasi di
Indonesia Periode 1999.1-2007.4. 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, Suku Bunga Deposito, Kurs Dollar
terhadap Rupiah, PDB, Jumlah Uang Beredar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh variabel independen yaitu suku bunga deposito, kurs Dollar terhadap
Rupiah, PDB dan JUB terhadap variabel dependen yaitu inflasi. 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 Regresi Berganda.
Hasil analisis ini menyebutkan bahwa variabel kurs dollar Amerika dan jumlah uang beredar
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan variabel suku bunga
deposito dan produk domestik bruto berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap
inflasi terhadap inflasi di Indonesia pada periode 1999.1-2007.4.

05313022 * YANUARDI
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN TERHADAP MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002-2006 , Dosen : JAKA SRIYANA, DR.
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Abstraksi : Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang bertujuan meningkatkan
kesejahtraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari
pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan
antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha-usaha
pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus
pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat
pengangguran. Oleh sebab itu, prioritas pembangunan adalah penghapus kemiskinan. Dari
tahun ke tahun jumlah orang miskin semakin meningkat di Kabupaten Sleman, ini dapat
dilihat dari pengeluaran pembangunan sektor pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan atas, dan kesehatan dasar yang mempengaruhi jumlah orang miskin di
Kabupaten Sleman.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu jumlah orang miskin, dan variabel
independen yaitu pengeluaran pembangunan sektor pendidikan dasar, pengeluaran
pembanguan sektor pendidikan menengah, pengeluaran pembanguan sektor pendidikan
atas, pengeluaran pembangunan sektor ksehatan dasar. Adapun alat analisis yang
digunakan adalah Panel data dengan pendekatan fixed effect.
Berdasarkan uji t, pengeluaran pembangunan sektor pendidikan dasar secara statisitik
terbukti signifikan terhadap jumlah orang miskin di Kabupaten Sleman. Pengeluaran
pembangunan sektor pendidikan menengah secara statistik terbukti signifikan tehadap
jumlah orang miskin di Kabupaten Sleman. Pengeluaran pembangunan sektor pendidikan
atas secara statistik terbukti signifikan terhadap jumlah orang miskin di Kabupaten Sleman.
Pengeluaran pembangunan kesehatan dasat secara statistik tidak signifikan yang artinya
tidak berpengaruh terhadap jumlah orang miskin.

99313197 * ARIEF RACHMAN M
PENGARUH PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP
PERTUMBUHAN PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT DI KAB. BOYOLALI TAHUN
1987-2003 , Dosen : JAKA SRIYANA, DR.
Abstraksi : Pendapatan nasional suatu negara dapat diperoleh dari sumbangan berbagai
sektor   dalam  perekonomian   di   negara   tersebut.  Bila   sumbangan   sektor-sektor
dalam   perekonomian   tersebut   meningkat   maka   pendapatan   nasional   akan
meningkat.  Begitu   juga   untuk   pendapatan   suatu   daerah   dapat   diperoleh   dari
sumbangan berbagai sektor dalam perekonomian daerah tersebut. Hal ini berlaku di
Kabupaten   Boyolali   di  mana   besarnya   pendapatan   daerah   diperoleh   dari
sumbangan berbagai  sektor  dalam perekonomian.  Sektor  pertanian dan  industri
merupakan dua dari  sembilan sektor  yang mampu memberikan kontribusi  yang besar
dalam menunjang pembangunan.
Hubungan Kausalitas  antara  pertumbuhan  sektor  pertanian dan  sektor industri
terhadap   pertumbuhan   pendapatan   perkapita   di   Kabupaten   Boyolali Tahun 1987-
2003,menggunakan Uji  Kausalitas  dengan   model  ECM.  Langkah pertama  adalah dengan
menguji  datanya  melalui  Uji  akar-akar  unit.  Langkah kedua   adalah dengan menguji
derajat   integrasi  untuk mengetahui  apakah  data yang diuji stasioner atau tidak. Langkah
selanjutnya adalah uji t dan uji f, untuk mengetahui ketiga variabel diatas saling
mempengaruhi atau tidak.
Hasil  uji  kausalitas  dengan menggunakan  model  ECM bahwa   sektor pertanian
mempengaruhi   pertumbuhan   pendapatan   perkapita   masyarakat   di kabupaten
Boyolali   jika   pertumbuhan   sektor   pertanian  meningkat   sebesar   1% maka
pendapatan  masyarakat  meningkat   sebesar   0.4832%.   begitu   pun   sektor industri
yang   berpengaruh   terhadap   pertumbuhan   pendapatan   perkapita masyarakat di
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kabupaten Boyolali pertumbuhan sektor industri meningkat sebesar 1% maka pendapatan
masyarakat meningkat sebesar 0.3174%.
Sektor pertanian dan sektor industri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan   pendapatan   perkapita   masyarakat   kabupaten   Boyolali dalam  jangka
pendek  maupun   jangka   panjang.Dengan   demikian   pemerintah daerah     kabupaten
Boyolali   dapat  memberikan   bantuan   terhadap   dua   sector tersebut   berupa   kredit
lunak   dan  menetapkan   harga   bawah   dan   harga   atas sehingga produsen dan
konsumen dapat terlindungi. Kebijakan diatas diharapkan dapat   lebih mendorong
pertumbuhan sektor pertanian dan sektor  industri  untuk meningkatkan pertumbuhan
pendapatan masyarakat di kabupaten Boyolali.

99313201 * M. IHDIEL KAUTSAR
HUBUNGAN KAULITAS ANTARA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KAB. SLEMAN TAHUN
1985-2007 , Dosen : JAKA SRIYANA, DR.
Abstraksi : Laju PDRB adalah salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat kemakmuran
suatu daerah dari segi ekonomi, semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat akan barang
dan jasa maka akan dihasilkan pajak. Sedangkan APBD adalah anggaran yang direncanakan
untuk satu tahun ke depan untuk pembangunan demi terciptanya kegiatan ekonomi yang
lebih baik.
Hubungan  Kausalitas  antara PDRB dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Sleman Tahun 1985-2007, dengan menggunakan Uji Kausalitas Granger.
Langkah pertama adalah dengan menguji datanya melalui Uji Kausalitas Granger dengan
kelambanan 1-7. Langkah kedua adalah dengan menguji F untuk mengetahui apakah secara
serempak kedua variable saling berhubungan.
Hasil Uji Kausalitas Granger antara PDRB dan APBD Kabupaten Sleman mempunyai
hubungan timbal balik satu arah yaitu PDRB terhadap APBD yaitu pada Lag ke-4 dengan
nilai kritis 10%, dan Lag 6 dengan nilai kritis 5%, sedangkan APBD tidak menyebabkan
PDRB, dimana dapat dilihat dari hasil Uji kelambanan hingga Lag ke-7. Proses distribusi
APBD jika disalurkan dengan tepat maka dapat terciptanya pertumbuhan ekonomi/PDRB
yang positif dari Sembilan sektor yang ada, yang mana PDRB adalah salah satu tolak ukur
untuk kemakmuran suatu wilayah dari segi pertumbuhan ekonominya, untuk menghadapi
pengaruh dari luar yang sangat besar keberadaannnya yakni Globalisasi  yang mau tidak
mau harus dihadapi bersama-sama. Dengan masyarakat yang makin cerdas dan sejahtera
dan pemerintah daerah yang makin akuntabel dan makin transparan maka berarti kita akan
mampu berkompetisi, sehingga kita tidak akan hanya menjadi konsumen dalam era
Globaliasasi.

05313032 * HENDRO PRASETYO HANDOKO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI GULA DI PG
GONDANG BARU, KLATEN , Dosen : JAKA SRIYANA, DR.
Abstraksi : -
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99313092 * DANANG YANURY P.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 1993-2006 , Dosen : JAKA SRIYANA, DR.
Abstraksi : -

02313060 * RORI SULAKSANA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT
INDONESIA (KURUN WAKTU 1995-2005) , Dosen : MOH BEKTI HENDRIE ANTO,
DRS., M. SC.
Abstraksi : Ekspor Indonesia perlu ditingkatkan khususnya yang dititik beratkan pada
ekspor non migas, sehingga devisa negara dapat ditingkatkan dan perekonomian Indonesia
daapt stabil. Salah satunya dengan peningkatan ekspor minyak kelapa sawit. Skripsi ini
secara singkat berisi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor minyak
kelapa sawit Indonesia dengan periode tahun 1995 sampai dengan 2005. Faktor-faktor yang
akan diteliti antara lain harga internasional minyak kelapa sawit, nilai tukar rupiah terhadap
dollar dan GDP riil negaratujuan ekspor. Dengan menggunakan alat analisis regresi data
panel, maka hasil yang didapat adalah faktor harga tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap besarnya volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia sedangkan faktor lain
seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar dan GDP riil Negara tujuan ekspor berpengaruh dan
signifikan terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

04313077 * AHMAD AZHARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG YANG MEMPENGARUH KINERJA INDEKS HARGA
SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS SUBPRIME
MORTGAGE , Dosen : MOH BEKTI HENDRIE ANTO, DRS., M. SC.
Abstraksi : Investasi melalui pasar modal selain memberikan hasil, juga mengandung
resiko. Besar kecilnya resiko di pasar modal sangat di pengaruhi oleh kinerja dari emiten
yang bersangkutan, kondisi makro ekonomi suatu negara, kekuatan pasar dan faktor –
faktor lainnya. Kondisi makro ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi harga
saham diantaranya adalah inflasi, tingkat suku bunga, dan kondisi politik di dalam negeri.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi,
suku bunga deposito, dan harga minyak terhadap indeks konvensional dan syariah di Bursa
Efek Indonesia dan New York Stock Exchange sebelum dan pada sesudah subprime
mortgage..serta untuk mengetahui korelasi antara Indeks Konvensional dan Syariah di
Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Adapun metode analisis yang
digunakan yaitu VAR (Vector Autoregression).
Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat inflasi dan suku bunga deposito memberikan
dampak negatif terhadap kinerja indeks yang ada dan suku bunga deposito memberikan
dampak positif sebelum dan sesudah Subprime Mortgage. Dan dari penelitian ini diketahui
bahwa korelasi antara indeks konvensional dan syariah yang ada pada Bursa Efek Indonesia
dan New york
Stock Exchange diketahui berpengaruh signifikan.
Kata Kunci: Tingkat Inflasi, Suku Bunga Deposito, Harga Minyak Dunia, indeks konvensional,
indeks syariah, Subprime Mortgage
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02313173 * EKO NURFARID
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA JASA
LAUNDRY KILOAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA ,
Dosen : NUR FERIYANTO, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Usaha Jasa Loundry Kiloan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
Yogyakarta”. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh Modal, Harga, Jam
Kerja dan promosi (dummy variabel) Terhadap Pendapatan Pengusaha Jasa Loundry Kiloan
di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Regresi semiloglinier 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 modal, harga, jam kerja dan promosi mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Pengusaha Jasa Loundry Kiloan di
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Untuk pengujian terhadap uji asumsi
klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga
kepada peneliti lain yang sejenis diharapkan dapat melengkapi baik dengan menambah
variabel atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

04313004 * ROSTARIA PUSPITA APRIANI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PRODUK FUL MEDICARE
PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG YOGYAKARTA : STUDI KASUS DOSEN
DAN KARYAWAN , Dosen : PRIYONGGO SUSENO, DRS., M.SC.
Abstraksi : Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan penulis dalam
menempuh pendidikan Strata – 1 Jurusan Ilmu Ekonomi. Dalam hal ini, penulis mengambil
penelitian tentang perkembangan praktek asuransi syariah di Indonesia dengan tema
khusus melihat faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap sebuah produk
asuransi syariah. Adapun judul penelitian ini adalah “ Faktor - faktor yang Mempengaruhi
Permintaan Produk Ful Medicare PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta : Studi
Kasus Dosen dan Karyawan FE UII ”. Penulis mengambil judul tersebut karena melihat
perkembangan asuransi syariah saat ini sedang cukup baik sebagaimana perkembangan
lembaga keungan syariah lainnya baik bank maupun non – bank.
Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya dan
bermanfaat bagi masyarakat dan perusahaan asuransi tersebut.

04313033 * DIAN ATIKA
ANALISA EFISIENSI BMT SURYA AMANAH PERIODE 2006-2008 , Dosen :
PRIYONGGO SUSENO, DRS., M.SC.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisa Efisiensi BMT Surya Amanah Periode 2006-2008.
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh
dari BMT Surya Amanah. Variabel yang di gunakan antara lain : simpanan pokok,
penempatan pada bank , pengeluaran pada aset tetap, serta pembiayaan yang diberikan.
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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 Stochastic Frontier Approach (SFA).
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel penempatan pada bank dan pembiayaan
yang diberikan merupakan variabel yang secara positif dan signifikan mempengaruhi
profitabilitas BMT Surya Amanah periode 2006-2008.

05313071 * LUSI DIAN SARI
ANALISIS PERGESERAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005-
2007 (Metode Shift-Share) , Dosen : PRIYONGGO SUSENO, DRS., M.SC.
Abstraksi : Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat berperan
dalam perekonomian suatu negara. karena peranannya yang cukup signifikan itulah maka
perekonomian suatu negara juga diukur dengan seberapa besar penyerapannya terhadap
tenaga kerja pada suatu sektor. Dengan mengacu pada beberapa terdahulu, penelitian ini
menganalisa seberapa besar tenaga kerja di Kabupaten Cianjur mempengaruhi
perekonomian di Propinsi Jawa Barat melalui berbagai macam sektor yang ada, mulai sektor
pertanian, pertambangan dan galian, industri, listrik, gas, dan air berasih, konstruksi,
perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa.
Penelitian ini menggunakan data tahunan yaitu tahun 2005 dan 2007. Hasilnya adalah
secara keseluruhan tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor ekonomi
Kabupaten Cianjur bertanda positif. Yang artinya tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga
kerja lebih cepat dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor-sektor sejenis dalam
Propinsi Jawa Barat. Sektor perdagangan dengan tenaga kerja sebanyak 54.209 jiwa
merupakan sektor yang memilki kontribusi paling besar dalam penyerapan tenaga kerja di
Kabupaten Cianjur. Kemudian diikuti oleh sektor jasa sebesar 30.857 tenaga kerja, sektor
konstruksi yang menyerap tenaga kerja 6.348 jiwa, sektor pertambangan dan penggalian
sebesar 6.314 tenaga kerja, sektor keuangan 1.794 tenaga kerja.

03313094 * RIFQI ARIEF A
PERANAN BAITUL MAL WATTAMWIL UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN
ANGGOTANYA (STUDI KASUS PADA BAITUL MAL WATTAMWIL (BMT) DARUSSALAM
CIAMIS JAWA BARAT , Dosen : PRIYONGGO SUSENO, DRS., M.SC.
Abstraksi : -

05313023 * RIZKY DAHLIA ROSANNA
PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP
PROFITABILITAS PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA TAHUN 2002 – 2006 ,
Dosen : PRIYONGGO SUSENO, DRS., M.SC.
Abstraksi : Penelitian ini tentang “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Suku Bunga SBI
Terhadap Profitabilitas Perbankan Syari’ah di Indonesia Tahun 2002-2006.
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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh, antara
lain : Inflasi ,SBI , Kurs Dollar terhadap Rupiah. Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan lapangan. Pendekatam lapangan adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu dengan mencari data pada
sumber-sumber yang ada seperti BPS, BI, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh Dari BPS dan BI dari tahun
2002:I – 2006: IV. Hipotesis ini menguji apakah profitabilitas perbankan syariah di
indonesia di pengaruhi oleh variabel makro, pada penelitian ini menggunakan uji t uij F
dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut. Kesimpulan yang didapatkan tingkat Inflasi
tidak signifikan mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah, tingkat Suku bunga negatif
signifikan mempengaruhi Profitabilitas perbankan Syariah, tingakat kurs dollar terhadap
rupiah positif signifikan mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah

05313017 * NANDA AYU LESTARI
ANALISIS DESKRIPTIF KEPEKAAN KONSUMEN TERHADAP KEMASHLAHATAN (STUDI
KASUS PERMINTAAN KONSUMEN TERHADAP KAWASAN PERUMAHAN MUSLIM DI
SLEMAN) , Dosen : PRIYONGGO SUSENO, DRS., M.SC.
Abstraksi : Perilaku konsumen muslim yang bertujuan pada pencapaian mashlahah
maksimum sangat berbeda dengan perilaku konsumen konvensional yang lebih
mengutamakan utilitas (kepuasan). Konsep utilitas yang lebih bersifat subjektif tanpa
memperhitungkan manfaat dan aspek kehalalan dipandang bertentangan dengan tujuan
syariat Islam (maqashid syariah) yang menggunakan pencapaian mashlahah maksimum
sebagai tujuan utama yang lebih bersifat objektif. Seorang konsumen muslim diharapkan
dapat merasakan adanya manfaat baik secara fisik, material maupun sosial dari kegiatan
konsumsinya. Disisi lain berkah akan diperoleh ketika konsumen mengkonsumsi barang/jasa
yang dihalalkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama sehingga akan mendatangkan
pahala dari Allah SWT bukan dosa yang berujung pada siksa. Gambaran tentang kepekaan
konsumen terhadap kemashlahatan dapat dilihatkan melalui kepekaan mereka terhadap
harga, kualitas produk, pengaruh sosial yang dirasakan konsumen dan keberkahan barang
tersebut. Dalam melakukan penilaian terhadap kepekaan konsumen terhadap
kemashlahatan, digunakan metode Uji Beda Nonparametrik Mann - Whitney.
Penilaian kepekaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepekaan konsumen yang
memiliki tingkat religiusitas tinggi lebih peka daripada konsumen yang memiliki tingkat
religiusitas rendah. Dalam pembahasannya, penulis menggunakan data primer yang diambil
langsung dari responden yang memiliki rumah di perumahan muslim Darussallam I, II, III
dan Ploso Kuning IV. Hasil yang dicapai penulis bahwasanya konsumen secara keseluruhan
memiliki kepekaan terhadap mashlahah melalui faktor harga, sedangkan faktor lain seperti
kualitas produk,
pengaruh sosial yang dirasakan dan keberkahan dari pembelian rumah tersebut tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap latar belakang mereka melakukan pembelian rumah
di kawasan perumahan muslim di Sleman.

05313046 * RADITYA WIDIASTA
FAKTOR-FAKTOR PENGARUH PELAJAR SLTA N KABUPATEN SLEMAN UNTUK
MELANJUTKAN PENDIDIKAN HINGGA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2008 , Dosen :
ROKHEDI PRIYO SANTOSO, SE, MIDEC
Abstraksi : -
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05313072 * EDY WIBOWO
ANALISIS SUBSEKTOR UNGGULAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN
EKONOMI DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (PENDEKATAN  ANALISIS
INPUT-OUPUT)TH2005 , Dosen : ROKHEDI PRIYO SANTOSO, SE, MIDEC
Abstraksi : -

05313020 * CHAIRUDIN
ANALISIS POTENSI DAN PARTISIPASI KERJA PADA PERUSAHAAN ASING (Studi
Kasus Mahasiswa Program Reguler dan Internasional di Fakultas Ekonomi UII
Yogya) , Dosen : ROKHEDI PRIYO SANTOSO, SE, MIDEC
Abstraksi : Partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu kerangka pokok yang ingin
dicapai dalam makro ekonomi suatu negara. Pencapaian partisipasi angkatan kerja yang
maksimal merupakan ukuran keberhasilan yang selalu ingin diraih oleh pemerintah melalui
berbagai kebijakannya. Dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini
menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi potensi dan partisipasi kerja di perusahaan
asing. Faktor-faktor yang diharapkan memiliki pengaruh adalah Indeks Prestasi Akademik
(IPK), skor TOEFL, gaji/upah, jenis kelamin dan program (baik reguler maupun
internasional). Secara spesifik, penelitian ini mengambil studi kasus pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan menggunakan metode probit.
Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil penelitian langsung terhadap
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan data sekunder
yang penulis peroleh dari Alumni Career Center (ACC) Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta. Pada data primer, hasilnya adalah variabel IPK, skor TOEFL, jenis kelamin dan
program terbukti memberi pengaruh signifikan secara statistik terhadap partisispasi bekerja
di perusahaan asing. Sedangkan variabel lainnya, yaitu gaji terbukti tidak berdampak
signifikan terhadap partisispasi bekerja di perusahaan asing. Pada data sekunder, hasilnya
adalah variabel IPK, gaji, dan program terbukti memberi pengaruh signifikan secara statistik
terhadap partisispasi bekerja di perusahaan asing. Sedangkan variabel lainnya, yaitu skor
TOEFL dan jenis kelamin terbukti tidak berdampak signifikan terhadap partisispasi bekerja di
perusahaan asing.

05313062 * USWATUN HASANAH
ANALISIS HUBUNGAN PERDAGANGAN PADA MINYAK LEMAK NABATI ANTARA
INDONESIA DENGAN CINA, INDI, MALAYSIA, BELANDA DAN SINGAPURA , Dosen :
ROKHEDI PRIYO SANTOSO, SE, MIDEC
Abstraksi : -

05313021 * ARUM FAIZAH
ANALISIS PERMINTAAN EKSPOR KARET ALAM INDONESIA OLEH JEPANG PERIODE
1988-2007 , Dosen : ROKHEDI PRIYO SANTOSO, SE, MIDEC
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Abstraksi : Indonesia merupakan salah satu negara produsen karet alam terbesar di
dunia di samping Malaysia dan Thailand. Karet merupakan salah satu komoditi pertanian
utama yang jumlah volume ekspornya untuk saat ini menduduki peringkat paling besar.
Diantara negara-negara pengimpor karet, Amerika Serikat dan Jepang merupakan negara
yang paling banyak mengimpor karet dari Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa
faktor yang terkait terhadap permintaan ekspor karet dari Indonesia ke Jepang. Faktor-
faktor tersebut antara lain harga karet alam di pasar internasional, GDP riel Jepang, nilai
tukar yen terhadap rupiah dan Konsumsi karet alam di Jepang. Penelitian ini menggunakan
alat analisis regresi log linier dengan metode kuadrat terkecil (OLS). Pengujian secara
parsial menggunakan uji t dan pengujian secara serempak menggunakan uji F. Selain itu
juga dilakukan uji asumsi klasik. Dari analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan
bahwa secara statistik yang mempengaruhi permintaan ekspor karet Indonesia ke Jepang
adalah konsumsi karet alam di Jepang dan harga karet alam di pasar internasional.
Sedangkan GDP riel Jepang dan nilai tukar yen terhadap rupiah tidak mempengaruhi
permintaan ekspor karet Indonesia oleh Jepang secara nyata.

04313112 * TEDY AFRIADI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 1993-2008 , Dosen :
SAHABUDIN SIDIQ, DRS., MA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang memepengaruhi penerimaan
pajak kendaraan bermotor provinsi DKI Jakarta tahun 1993 - 2008. Adapun data yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari DPD (Dinas
Pendapatan Daerah) dan BPS Badan Pusat Statistik).Variabel yang di gunakan antara lain :
PDRB, suku bunga kredit dan jumlah penduduk.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu
PDRB, suku bunga kredit dan jumlah penduduk terhadap variabel dependen yaitu pajak
kendaraan bermotor. 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 Regresi Berganda.
Hasil analisis ini menyebutkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan,
sedangkan variabel suku bunga kredit dan jumlah penduduk tidak signifikan terhadap
penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi DKI Jakarta pada tahun 1993 – 2008.

01313227 * M. YUADI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 1990-2006 , Dosen : SAHABUDIN SIDIQ, DRS., MA.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Faktor- Faktor yang berpengaruh terhadap
pengeluaran pemerintah kanbupaten Bantul. Pengeluaran yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah besarnya tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul
dalam rangka membiayai pembangunan daerah, pengeluaran pemerintah itu sendiri terbagi
menjadi dua yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Produk Domestik Regional
Bruto, pendapatan Asli daerah dan Jumlah penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah
Kabupaten Bantul. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Parsial
Adjustmen Model (PAM), model data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Yogyakarta. Hasil pengolahan data dengan bantuan perangkat lunak (software)
komputer program eviews 4.0, yang menunjukkan bahwa hasil penelitian ini secara
bersama-sama/simultan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan antara Produk
Domestik Regional Bruto, pendapatan Asli daerah dan Jumlah penduduk terhadap
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bantul.

04313060 * EKO SUMANTRI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT UKM DI
KABUPATEN KULONPROGO PERIODE TAHUN 1990-2006 , Dosen : SAHABUDIN
SIDIQ, DRS., MA.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan
Kredit UKM di Kabupaten Kulonprogo Periode Tahun 1990-2006” dan bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit UKM di Kabupaten
Kulonprogo. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error corection
model dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank
Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulonprogo. Pengujian
statistik meliputi uji stasioneritas, kointegrasi, uji asumsi klasik dan uji statistik.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini
yaitu: 1) PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit usaha kecil di
Kabupaten Kulonprogo dalam jangka pendek maupun jangka panjang; 2) jumlah unit usaha
kecil di Kabupaten Kulonprogo berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan
kredit usaha kecil dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang tidak
berpengaruh secara signifikan; 3) suku bunga pinjaman berpengaruh positif dan signifikan
terhadap permintaan kredit usaha kecil di Kabupaten Kulonprogo dalam jangka pendek,
sedangkan dalam jangka panjang tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena PDRB
merupakan faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit usaha
kecil, maka seharusnya pemerintah Kabupaten
Kulonprogo meningkatkan PDRB-nya dengan cara misalnya meningkatkan PAD dan
kebijakan kemudahan perizinan usaha kecil.

04313074 * BAYU ADI HARTADI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1987 - 2005 , Dosen : SAHABUDIN
SIDIQ, DRS., MA.
Abstraksi : -



22 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

03313097 * NAUFAL NI'AM
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI
INDONESIA PERIODE 1990-2006 , Dosen : SAHABUDIN SIDIQ, DRS., MA.
Abstraksi : -

04313105 * RIZKI GUSTIAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KABUPATEN SETRANG PERIODE PENELITIAN 1990-2007 , Dosen : SAHABUDIN
SIDIQ, DRS., MA.
Abstraksi : Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan
jumlah penduduk, pertumbuhan regional spillover dan pertumbuhan sektor industri terhadap
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang . Variabel jumlah penduduk diukur dengan laju
pertumbuhan jumlah penduduk pada usia 10 tahun keatas yang bekerja, variabel regional
spillover menunjukkan pengaruh pertumbuhan daerah lain, yang diukur dari rata -rata
pertumbuhan ekonomi daerah disekitarnya (daerah tetangga) dan sektor industri ini diukur
dengan laju pertumbuhan nilai tambah industri di Kabupaten Serang.
Ketiga variabel dari pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan regional spillover dan
pertumbuhan sektor industri merupakan sinyal perekonomian yang dapat berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode
analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan program eviews. Dalam
penelitian ini di lakukan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) untuk menentukan
apakan menggunakan model Linier atau Log Linier. Hasil penelitian menyatakan bahwa
model regresi yang tepat adalah dengan model Linier.
Hasil uji t menunjukkan variabel pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan regional
spillover dan pertumbuhan sektor industri secara parsial mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Nilai hitung F sebesar
6.957 dengan nilai probabilitas alfa sebesar 0,004, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan
Ha diterima. Hal ini berarti bahwa variabel jumlah penduduk, regional spillover dan sektor
industri secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Serang. Dari ketiga varibel ini diperoleh hasil bahwa sektor industri
mempunyai pengaruh dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Serang.
Kata kunci : Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Regional Spillover,Pertumbuhan
Sektor Industri, dan Pertumbuhan Ekonomi.

04313001 * SANNY PRAMUDIANTO
APLIKASI GRANGER UNTUK UJI HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INVESTASI
ASING LANGSUNG DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ASEAN-
5 TAHUN 1992-2007 , Dosen : SAHABUDIN SIDIQ, DRS., MA.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Aplikasi Granger untuk Uji Hubungan Kausalitas
Antara Investasi Asing Langsung Dengan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Negara Anggota
ASEAN 5 tahun 1992-2007”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Kausalitas Granger, dengan menggunakan data time series 1992-2007 bersumber dari
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World Investment Report, ASEAN Statistical Year Book UNTAD dan Asian Development Bank.
Pengujian stasioner meliputi Uji Akar-akar Unit dan Uji Integrasi serta Uji Kointegrasi dan
kemudian diteruskan dengan Uji Granger.
Hasil analisis di tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Philipina dan Thailand ditemukan bahwa
antara pertumbuhan ekonomi (PE) dan investasi asing langsung (FDI) tidak terdapat
hubungan kausalitas. Sedangkan pada kedua negara lainnya yaitu Malaysia dan Singapura
ditemukan adanya hubungan kausalitas antara antara pertumbuhan ekonomi (PE) dan
investasi asing langsung (FDI). Dimana pertumbuhan ekonomi di Malaysia mempengaruhi
investasi asing langsung. Sebaliknya, di Singapura investasi asing langsung yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

05313052 * RIZQI DEWI UTAMI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH KEMISKINAN INDONESIA TAHUN
1997-2007 , Dosen : SAHABUDIN SIDIQ, SE,MA
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kemiskinan
Di   Indonesia Tahun 1997 – 2007.  Tujuan penelitian  ini  adalah untuk menganalisis
pengaruh Indeks Pengembangan Manusia, Indeks Gini dan Pendapatan Riil Perkapita
terhadap  jumlah kemiskinan di  Indonesia  tahun 1997 – 2007 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  Jumlah Kemiskinan di   Indonesia Tahun 1997 – 2007.
Berdasarkan hasil  estimasi   tersebut  Variabel  Indeks Pengembangan Manusia
berpengaruh  negatif   tidak   signifikan  terhadap  Jumlah   Kemiskinan   di   Indonesia,
Indeks Gini berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah Kemiskinan di Indonesia.
Pedapatan   Riil   Perkapita   berpengaruh   negatif   tidak   signifikan   terhadap Jumlah
Kemiskinan di   Indonesia.  Berdasarkan penelitian dan analisis yang  telah dilakukan
mengenai Jumlah Kemiskinan, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pengembangan
Manusia, Indeks Gini dan Pendapatan Riil Perkapita serempak mempunyai pengaruh
terhadap Jumlah Kemiskinan di Indonesia.

05313039 * GHUMALA HARRIS SIREGAR
ANALISIS KESENJANGAN EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA TAHUN 2002-2006 ,
Dosen : SARASTRI MUMPUNI R, DRA., M.SI
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Kesenjangan Regional di Indonsia Tahun 2002-
2006. Dengan menggunakan propinsi sebagai unit analisis, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, Pengeluaran
Pemerintah, Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pembentukan Modal Tetap Bruto
(Gross Domestic Fix Capital Bruto) terhadap Kesenjangan Antar Propinsi di Indonesia
Periode tahun 2002 - 2006. Alat analisis yang digunakan untuk melihat pola kesenjangan
regional adalah Panel Data.
Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah, Jumlah Tenaga Kerja, dan Tingkat
Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB perkapita. Modal Tetap Bruto
(Gross Domestic Fix Capital Bruto) tidak signifikan terhadap PDRB perkapita.
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01313142 * ARGAN PRIMA ADITYA
ANALISIS SEKTOR-SEKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BREBES (TAHUN 1992-2007) , Dosen : SARASTRI MUMPUNI R, DRA.,
M.SI
Abstraksi : Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu unsur dari data bidang ekonomi
mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu barometer keberhasilan
pembangunan suatu daerah. Upaya mewujudkan visi pembangunan bidang ekonomi di
Kabupaten Brebes yaitu Perekonomian yang maju didalam masyarakat yang sejahtera dan
berkeadilan yang dapat diukur salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi dengan
dimbangi kualitas hidup mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan ditunjang oleh
kemampuan sumber daya dan daya dukung yang lebih intensif dapat dilihat melalui proporsi
PDRB, jumlah penduduk, inflasi. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh PDRB, jumlah
penduduk, inflasi, terhadap PAD Kabupaten Brebes sebagai upaya mewujudkan visi
pembangunan bidang ekonomi di kabupaten Brebes. Data tersebut diolah menggunakan
regresi linier berganda. Kesimpulan secara bersama-sama dengan pengujian uji F PDRB,
jumlah penduduk, inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD sedangkan secara individual
dengan pengujian uji t PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan sedangkan inflasi
tidak berpengaruh terhadap PAD. Implikasi yang diperoleh bahwa Kabupaten Brebes harus
lebih baik kinerjanya dalam meningkatkan PAD guna membangun perekonomian yang maju.

03313019 * REVA DEDDY BRAMANNA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR THE INDONESIA KE
INGGRIS , Dosen : SUHARTO, DRS., M.SI.
Abstraksi : Perdagangan internasional merupakan salah satu cara untuk memakmurkan
perekonomian suatu negara yang melakukannya. Komoditas teh merupakan salah satu
komoditas perdagangan internasional. Teh memegang peranan penting sebagai
penyumbang besar bagi komoditas ekspor non migas Indonesia. Indonesia merupakan
negara penghasil teh curah terbesar kelima di dunia. Teh tergolong komoditas potensial
untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, karena konsumsi teh masyarakat
internasional terutama negara-negara pengimpor sangat tinggi.
Dalam penelitian ini penawaran ekspor teh dilihat dari nilai ekspor teh yang diukur dengan
mata uang dollar Amerika. Hasil produksi teh Indonesia sebagian besar diekspor. Tujuan
utama ekspor teh Indonesia tersebar di benua Amerika, Asia, dan Eropa. Pasar paling
potensial berada di negara Inggris karena tingkat konsumsi teh paling tinggi di dunia.
Untuk meningkatkan nilai ekspor teh Indonesia ke Inggris, perlu diketahui faktor-faktor
yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini digunakan analisis pendekatan sisi penawaran.
Dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa selama
tahun 1985-2006, nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, harga teh internasional,
harga kopi internasional (diasumsikan kopi sebagai barang subtitusi teh) positif secara
signifikan terhadap nilai ekspor teh Indonesia ke Amerika Serikat. Sedangkan untuk variabel
produksi teh dalam negeri tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan karena
ketatnya persaingan teh serta rendahnya kualitas teh Negara kita.

03313099 * NITA NOVIANA
ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN 2003-2007 , Dosen : SUHARTO, DRS., M.SI.
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Abstraksi : Skripsi ini disusun sebagai hasil penelitian tentang kontribusi Retribusi
Terminal dengan kinerja Retribusi Terminal Kabupaten Sleman dengan acuan tahun
anggaran 2003-2007. menggunakan analisis yang mengukur kontribusi, tingkat upaya,
efektifitas, efisiensi, analisis trend untuk memperkirakan penerimaan retribusi terminal
Kabupaten Sleman pada tahun-tahun berikutnya, serta analisis elastisita retribusi terminal
terhadap PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Sleman.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa kontribusi retribusi terminal
Kabupaten Sleman masih kecil dan masih perlu untuk di tingkatkan lagi, begitu pula dengan
tingkat upaya retribusi terminalnya.
Sedangkan efektifitas sudah bias digolongkan pada kinerja pemungutan retribusi terminal
yang efektif. Dan untuk efisiensi, digolongkan pada pemungutan retribusi terminal yang
sangat efisien. Hasil analisis trend menunjukkan akan terjadi kenaikan retribusi terminal tiap
tahunnya. Dan elastisitas retribusi terminal terhadap PDRB digolongkan tidak elastis,
terhadap jumlah penduduk digolongkan tidak elastis, dan terhadap jumlah kendaraan dapat
digolongkan elastis.

01313240 * ARAE MARAISA
ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB),
DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
TAHUN 1990 - 2006 , Dosen : SUHARTO, DRS., M.SI.
Abstraksi : Pembangunan merupakan suatu upaya yang berkesinambungan untuk
meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Sejalan dengan pembangunan yang
semakin pesat, salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah terciptanya
pertumbuhan di bidang ekonomi yang tinggi. Laju petumbuhan ekonomi yang tinggi tercipta
dari besarnya masukan dana atau kapital dari sektor investasi sebagai salah satu penggerak
roda perekonomian. Skripsi ini mencoba menguji pengaruh inflasi, suku bunga, pdb, dan
pengeluaran pemerintah terhadap penanaman modal dalam negeri. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Partial Adjustment Model (PAM) dengan
data sekunder runtut waktu (time series). Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti
diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel independen (inflasi, suku bunga, pdb,
dan pengeluaran pemerintah) mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu penanaman
modal dalam negeri.

97313081 * GUSTINA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR MINYAK BUMI
INDONESIA TAHUN 1980-2006 , Dosen : SUHARTO, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini tentang “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor
minyak bumi indonesia tahun 1980 – 2006 “. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-
faktor yang diperkirakan berpengaruh, antara lain : Harga impor minyak bumi, Kurs Rupiah,
Produk Domestik Bruto Indonesia, dan Krisis Ekonomi. Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan lapangan. Pendekatam lapangan adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu dengan mencari data pada
sumber-sumber yang ada seperti BPS, BI, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh Dari BPS dan BI dari tahun
1980-2006. Hipotesis ini menguji apakah besaran harga impor minyak bumi, kurs Rupiah,
produk domestik bruto Indonesia, dan krisis ekonomi mempengaruhi impor minyak bumi ,
pada penelitian ini menggunakan uji t uij F dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut.
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Kesimpulan yang didapatkan bahwa faktor harga minyak bumi dan nilai tukar rupiah
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap volume impor minyak bumi,
sedangkan faktor produk domestik Indonesia dan krisis ekonomi mempunyai pengaruh
signifikan positif terhadap volume impor minyak bumi..
Kata kunci : impor minyak bumi, harga impor minyak bumi, kurs Rupiah, produk domestik
bruto Indonesia, dan krisis ekonomi .

05313025 * CUT ZUSRIDA VINA P
PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI, PENANAMAN MODAL ASING, PRODUK
DOMESTIK BRUTO, DAN TABUNGAN DOMESTIK TERHADAP EKSPOR INDONESIA
TAHUN 1990-2006 , Dosen : SUHARTO, DRS., M.SI.
Abstraksi : Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah variabel
Independen yaitu hutang luar negeri, penanaman modal asing, produk domestik bruto dan
tabungan domestik berpengaruh atau tidak terhadap ekspor Indonesia tahun 1990-2006.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel
dependen (ekspor) dan variabel independen (hutang luar negeri, penanaman modal asing,
produk domestik bruto, dan tabungan domestik). Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).
Metode analisis data yang digunakan adalah kombinasi antara analisis statistik (uji
hipotesis) dan analisis ekonometrika (uji penyimpangan asumsi klasik) dengan
menggunakan analisis regresi metode kuadrat terkecil / Least Squared Method (Ordinary
Least Square/OLS). Data tersebut diolah dengan menggunakan E-VIEWS, yaitu program
software komputer aplikasi statistik.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah hutang luar negeri, penanaman modal asing, dan
tabungan domestik berpengaruh positif terhadap ekspor, sedangkan produk domestik bruto
berpengaruh negatif. Untuk pengujian asumsi klasik ternyata pada model regresi ini tidak
terdapat penyimpangan asumsi klasik (multikolinearitas, heterokedastisitas maupun
autokorelasi).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari keempat variabel independen satu variabel yang
tidak sesuai dengan hipotesis, yaitu Produk Domestik Bruto. Hal ini dikarenakan sebagian
besar produk domestik bruto pada periode ini diserap oleh pasar dalam negeri.

01313124 * ARGHA TIRTANA
PENGARUH UMP, JUMLAH TENAGA KERJA, LAJU INFLASI DAN PDRB TERHADAP
PENANAMAN MODAL DALAM NEGRI DI PROVINSI BALI (TAHUN 1993-2007) , Dosen
: SUHARTO, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
penanaman modal dalam negeri di provinsi Bali selama 15 tahun observasi yaitu dari tahun
1993 sampai dengan 2007. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berasal dari
data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik  ( BPS )  Kota Yogyakarta.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UMP, jumlah tenaga kerja,
laju inflasi dan PDRB di provinsi bali. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier.
Berdasarkan uji t, variabel UMP secara statistik terbukti signifikan terhadap penanaman
modal dalam negeri di provinsi bali. Variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan
terhadap penanaman modal dalam negeri di provinsi bali, sesuai dengan hipotesis yang
ditetapkan. Variabel inflasi terbukti  tidak signifikan, hal ini diduga karena pemerintah
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provinsi bali tidak mampu menekan laju inflasi yang terus meningkat sehingga
menyebabkan daya beli masyarakat menurun serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang
rendah. Variabel PDRB secara statistik terbukti signifikan sesuai dengan hipotesis yang
ditetapkan.

02313001 * MURATERUNA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN ABSOLUT DI INDONESIA
TAHUN 2006 , Dosen : SUHARTO, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan
absolut di Indonesia tahun 2006. Tujuan penelitian ini adalah (i) menganalisis pengaruh
PDRB per kapita terhadap kemiskinan absolut di Indonesia, (ii) menganalisis pengaruh
pendidikan penduduk terhadap kemiskinan absolut di Indonesia, (iii) menganalisis pengaruh
penduduk yang bekerja dalam mengatasi kemiskinan absolut di Indonesia, serta (iv)
menganalisis pengaruh belanja pelayanan public terhadap kemiskinan absolut di Indonesia.
Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder berupa data cross section, 33
provinsi di Indonesia pada tahun 2006. Data berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Dengan menggunakan
pendekatan Ordinary Least Square (OLS), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
independen yaitu PDRB per kapita, angka melek huruf, penduduk yang bekerja, serta
belanja pelayanan publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan absolut di
Indonesia. Pada tingkat  5%, diperoleh koefisien regresi variabel independen PDRB per
kapita sebesar -0.315663, artinya jika PDRB per kapita naik sebesar satu persen, maka
pertumbuhan angka kemiskinan absolut akan mengalami penurunan sebesar 0.315663
persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus). Koefisien regresi variabel angka
melek huruf sebesar -3.547568, memberikan arti jika pertumbuhan angka melek huruf naik
sebesar satu persen, maka pertumbuhan angka kemiskinan absolut akan mengalami
penurunan sebesar 3.547568 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).
Dari hasil penilitian ini juga mengimplikasikan jika pendapatan mengalami kenaikan maka
masyarakat akan lebih banyak memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
serta lebih mengoptimalkan peran pemerintah dalam rangka terwujudnya kesejahteraan
masyarakat. Angka melek huruf merupakan suatu cara untuk menjauhkan masyarakat dari
kebodohan yang dapat berimbas pada berkurangnya pertumbuhan angka kemiskinan
absolut.

05313053 * SINTIA HANDAYANI
ANALISISKAULITAS ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN EKSPOR DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1990-2006 , Dosen : SUHARTO, DRS.,
M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “ Analisis Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan
Ekspor Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2006”. Bertujuan untuk
menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan ekspor di Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 1990-2006. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Uji kausalitas Granger, dengan data time series dari tahun 1990-2006 yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi
dengan ekspor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji
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kausalitas Granger yang secara kesuluruhan lag, hanya pertumbuhan ekonomi yang
berpengaruh terhadap ekspor. Sedangkan ekspor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi.

05313009 * ENI PRATIWI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI MASYARAKAT DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1990-2006 , Dosen :
SUHARTO, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi
Masyarakat Di Propinsi Daerah Istemewa Yogyakarta Tahun 1990-2006. Ada beberapa
tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan skripsi ini. Yaitu melihat pengaruh perubahan
variabel PDRB, perubahan variabel harga, dan perubahan variabel jumlah uang beredar
terhadap perubahan konsumsi baik jangka pendek (short term) maupun jangka panjang
(long term). Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia
pada tahun 1990 s.d tahun 2006.
Hasil penelitian dengan metode Error Correction Model (ECM), diperoleh bahwa semua
variabel independen (produk domestik regional bruto, harga dan jumlah uang beredar)
berpengaruh secara signifikan dalam jangka panjang (long term) terhadap pengeluaran
konsumsi masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan hanya variabel (produk
domestik regional bruto dan harga) yang berpengaruh secara signifikan dalam jangka
pendek (short term) terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dari hasil analisis juga diperoleh Error Correction Term (ECT) dapat
sebesar -0.452299 dengan taraf signifikansi sebesar -1.827979 dan probabilitas 0.0948
yang artinya bahwa variabel tersebut signifikan pada taraf signifikansi α = 10%, dan
perbedaan antara nilai aktual pengeluaran konsumsi dengan nilai keseimbangannya sebesar
-0.45229 akan disesuaikan dalam waktu satu tahun.
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