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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Deskripsi Data 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari proses 

pembangunan suatu negara. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 

ekonomi harus dibandingkan pendapatan dari berbagai tahun yang 

dihitung berdasarkan harga berlaku ataupun harga konstan. 65Suatu 

perekonomian negara dikatakan mengalami suatu perubahan apabila 

tingkat perkembangan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada 

masa sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan 

oleh negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan di bidang 

ekonomi dari negara-negara yang telah maju. Peneliti menggunakan 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai alat ukur untuk 

variabel pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan produk 

domestik regional bruto adalah nilai tambah mengenai barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada wilayah suatu negara 

dalam jangka waktu tertentu yang biasanya disajikan per tahun. PDRB 

ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan 

ekonomi suatu daerah. 

                                                             
65 Ardyan Wahyu Sandhika, “Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah 

Penduduk, dan Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal”, Skripsi, 

Semarang:Universitas Diponegoro, diterbitkan pada tahun 2012 
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Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Produk Domestik 

Regional Bruto 
34 -.63774 3.23083E2 

2.9031983

E1 
84.92937636 

Valid N (listwise) 34     

Sumber: Hasil Uji SPSS 

Hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel pertumbuhan 

ekonomi melalui data pdrb menunjukkan jumlah data sebanyak 34 data. 

Dari 34 data yang ada, nilai PDRB terendah yaitu -.63774, sedangkan 

nilai tertingginya 3,23083. Rata-rata nilai PDRB dalam satu tahun 

yakni 2.9031983. 

2. Jumlah Penduduk 

Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha meningkatkan 

produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk sebagai 

penyedia tenaga kerja berperan sebagai tenaga kerja langsung dan 

sebagai tenaga ahli dalam meningatkan kegiatan ekonomi. Dengan 

semakin banyaknya jumlah penduduk dapat merangsang pertumbuhan 

ekonomi. Dengan adanya penduduk yang padat, maka kegiatan 

ekonomi akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut dapat terwujud 

jika, kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan lain dalam 

suatu wilayah. 
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Tabel 4.2 

Statitik Deskriptif jumlah Penduduk 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Jumlah Penduduk 
34 -.64167 3.69974E2 

2.5995682E

1 
87.32530075 

Valid N (listwise) 34     

Sumber: Hasil Uji SPSS 

Hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel jumlah penduduk 

menunjukkan jumlah data sebanyak 34 data. Dari 34 data yang ada, 

nilai jumlah penduduk yang terendah yakni -.64167, sedangkan nilai 

tertingginya yakni 3.69974. Rata-rata jumlah penduduk dalam satu 

tahun yakni 2.5995682. 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Permasalahan pengangguran memang sangat rumit untuk dibahas 

dan merupakan isu penting karena dapat dikaitkan dengan 

permasalahan-permasalahan ekonomi lainnya. Permasalahan tersebut 

antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, tingkat 

inflasi, tingkat kemiskinan, serta besarnya upah yang berlaku. Apabila 

disuatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan 

diharapkan akan bedampak pada penurunan tingkat pengangguran 

terbuka. Hal tersebut juga perlu diikuti dengan peningkatan upah, jika 

upah mengalami kenaikan tentunya dapat mengurangi tingkat 

pengangguran terbuka. Dengan begitu jika tingkat pengangguran 



72 
 

 

terbuka mengalami penurunan diharapkan akan dapat mengurangi 

tingkat kemiskinan.  

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Tingkat Pengangguran Terbuka 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 
34 

-

2.34435E2 
2.30943E2 

1.4868607

E1 
86.32441628 

Valid N (listwise) 34     

Sumber:Hasil Uji SPSS 

Hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel tingkat 

pengangguran terbuka menunjukkan jumlah data sebanyak 34 data. 

Dari 34 data yang ada, nilai tingkat pengangguran terbuka yang 

terendah yakni -2.34435, sedangkan nilai tertingginya yakni 2.30943. 

Rata-rata tingkat pengangguran terbuka dalam satu tahun yakni 

1.4868607. 

4. Jumlah Tanah Wakaf 

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan ekonomi islam, tidak 

hanya berkaitan dengan peningkatan produksi barang ataupun jasa, 

melainkan juga dilihat dari aspek moralitas, kualitas akidah serta 

keseimbangan antara tujuan duniawi dan akhirat. Wakaf merupakan 

salah satu sumber dana yang memiliki potensial dalam pengembangan 

ekonomi islam, selain wakaf terdapat juga dana sosial lain seperti zakat, 

infaq dan sedekah. Menyinggung tentang wakaf tidak luput dari 

peranan tanah wakaf. Jumlah tanah wakaf di Indonesia mengalami 
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peningkatan jumlahnya seiring dengan peningkatan jumlah umat yang 

memeluk agama islam serta kereligiusan manusia. Tanah wakaf dalam 

era modern seperti sekarang ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk 

pembangunan masjid, sekolah ataupun yang lainnya. Melainkan dapat 

digunakan untuk pembangunan tempat usaha yang mana dapat 

menyerap tenaga kerja. 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Jumlah Tanah Wakaf 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Jumlah Tanah Wakaf 
34 -.43862 4.07163E2 

2.2365818

E1 
91.95956322 

Valid N (listwise) 34     

Sumber:Hasil Uji SPSS 

Hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel jumlah tanah 

wakaf menunjukkan jumlah data sebanyak 34 data. Dari 34 data yang 

ada, nilai jumlah tanah wakaf yang terendah yakni -.43862, sedangkan 

nilai tertingginya yakni 4.07163. Rata-rata jumlah tanah wakaf dalam 

satu tahun yakni 2.2365818. 

 

B. Pengujian Data 

1. Uji Standarisasi 

Uji standarisasi ini digunakan untuk menyamakan keberagaman 

satuan dalam data, dimana data ini yang digunakan untuk semua 

pengujian hipotesis baik dari uji asumsi klasik sampai uji hipotesis. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Z-Score 

No. Jumlah 

Penduduk 

TPT Jumlah 

Tanah 

Wakaf 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

1 -.22583 .33373 -.34518 -.41041 

2 .61037 .47873 .24345 .47110 

3 -.21183 .46514 -.11376 -.32739 

4 -.08693 .21138 .03488 .37526 

5 -.38435 -.32786 -.06031 -.37344 

6 .05965 -.15567 -.20831 -.00806 

7 -.52740 -.80819 -.30543 -.59726 

8 .05379 -.53631 .33019 -.17210 

9 -.57401 -.27349 -.36891 -.58331 

10 -.49939 203.301 -.35107 -.31529 

11 .23520 230.943 -.40236 323.083 

12 369.974 208.739 407.163 249.092 

13 238.221 .28388 -.43564 141.775 

14 -.35636 -.58162 .16557 -.47596 

15 284.586 -.00613 360.956 283.108 

16 .44126 216.896 -.35049 .26845 

17 -.31235 -.10129 -.35661 -.37541 

18 -.24024 -.74022 .11900 -.49439 

19 -.21470 -.71303 -.36547 -.54801 

20 -.25099 -.01973 -.42446 -.40348 

21 -.46591 -.57709 -.26281 -.48192 

22 -.32531 -.50459 .04234 -.41198 

23 -.37897 .46061 -.28940 .33765 

24 -.64167 -.40037 -.41315 -.56568 

25 -.48132 .68718 -.39648 -.50566 

26 -.43078 -.94414 -.31172 -.40478 

27 .08524 .20685 -.02324 .02054 

28 -.46438 -.57709 -.37707 -.49400 

29 -.59920 -.71303 -.32921 -.63653 

30 -.58216 -114.805 -.42428 -.62851 

31 -.54581 .77781 -.41431 -.63139 

32 -.59334 -.31880 -.42341 -.63774 

33 -.61700 -234.435 -.43862 -.56382 

34 -.40310 -.71303 -.42492 -.39705 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat masalah dalam data regresi. Selain itu, uji asumsi klasik dapat 

digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y). 

1) Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan yaitu uji 

kolmogrov-smirnov. Uji kolmogrov-smirnov yaitu uji beda antara 

data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini yaitu jika nilai 

signifikansi lebih besar dari α = 0,05, maka data tersebut 

berdistribusi normal. Akan tetapi, jika nilai signifikansi kurang dari 

atau lebih kecil dari α = 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Jumlah Penduduk .526 34 .000 .338 34 .000 

TPT .447 34 .000 .588 34 .000 

Jumlah Tanah Wakaf .536 34 .000 .260 34 .000 

Pertumbuhan Ekonomi .514 34 .000 .392 34 .000 

a. Lilliefors Significance Correction     

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 

Berdasarkan tabel di atas telah diketahui bahwa nilai Sig pada 

masing-masing variabel, yaitu jumlah penduduk, TPT, jumlah tanah 
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wakaf dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000 yang artinya nilai 

tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data variabel-variabel tersebut tidak berdistribusi 

secara normal. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya interkorelasi atau kolinieritas antar 

variabel independen (variabel bebas). Dalam hal ini dapat dilihat 

dengan nilai koefisien korelasi antara variabel nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) dan tolerance. Apabila dilakukan dengan melihat 

nilai tolerance, keputusan yang bisa diambil yaitu jika nilai tolerance 

> 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang 

diuji. Dan sebaliknya, jika nilai tolerance < 0,10 maka artinya terjadi 

multikolinieritas terhadap data yang diuji. Jika dilakukan dengan 

melihat nilai VIF, keputusan yang dapat diambil yaitu jika nilai VIF 

< 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data 

yang diuji. Sebaliknya, jika nilai VIF > 10,00 maka artinya terjadi 

multikolinieritas terhadap data yang diuji. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 
Coefficients T Sig. 

Collinearity 
Statistics 
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B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 8.332 9.737  .856 .399   

Jumlah Penduduk .505 .228 .519 2.215 .034 .224 4.474 

TPT .278 .114 .282 2.446 .021 .920 1.086 

Jumlah Tanah 
Wakaf 

.154 .218 .167 .709 .484 .221 4.531 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi      

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

Tabel Coefficients tersebut telah menjelaskan bahwa nilai VIF 

ialah 4,474 untuk variabel jumlah penduduk, 1,086 untuk variabel 

TPT dan 4,531 untuk variabel jumlah tanah wakaf. Nilai-nilai 

tersebut mengindikasikan bahwa data terbebas dari kasus 

multikolinieritas karena nilai VIF untuk keseluruhan kurang dari 

10,00. Jika dilihat berdasarkan nilai tolerance dapat dijelaskan 

bahwa nilai VIF ialah 0,224 untuk variabel jumlah penduduk, 0,920 

untuk variabel TPT dan 0,221 untuk variabel jumlah tanah wakaf. 

Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa data tersebut terbebas 

dari kasus multikolinieritas karena nilai tolerance untuk keseluruhan 

variabel lebih besar dari 0,10. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik ditandai 

dengan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Salah satu cara yang 

paling akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji 
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glejser. Uji ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel 

independen (bebas) dengan nilai absolut residualnya. Dasar yang 

menjadi pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas yaitu 

jika nilai signifikansi > α = 0,05 artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < α = 0,05 

artinya adalah terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8441.480 9749.429  .866 .393 

Jumlah 

Penduduk 

.502 .228 .516 2.200 .036 

TPT .277 .114 .282 2.439 .021 

Jumlah 
Tanah 

Wakaf 

.157 .218 .170 .717 .479 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 

Tabel Coefficients menjelaskan bahwa variabel jumlah 

penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan pada masing-masing nilai Sig 

jumlah penduduk 0,036<0,05 dan nilai Sig TPT 0,021<0,05. 

Sedangkan pada variabel jumlah tanah wakaf tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan pada nilai Sig jumlah tanah 

wakaf yakni sebesar 0,479 (0,479>0,05). 
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3. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda merupakan kelanjutan dari regresi linier 

sederhana. Regresi linier sederhana hanya terdapat satu variabel 

independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Akan tetapi, apabila 

terdapat lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhi 

variabel dependen, maka kita tidak dapat menggunakan regresi linier 

sederhana. Oleh karena itu, hadirlah regresi linier berganda untuk 

menutupi kelemahan regresi linier sederhana. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.332 9.737  .856 .399 

Jumlah Penduduk .505 .228 .519 2.215 .034 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

.278 .114 .282 2.446 .021 

Jumlah Tanah 

Wakaf 
.154 .218 .167 .709 .484 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi    

Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

Tabel Coefficients di atas digunakan untuk menggambarkan 

persamaan regresi berikut: 

Y= a+b1.x1+b2.x2+b3.x3 

Keterangan: 
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a. Nilai a sebesar 8,332 nilai ini merupakan konstanta atau 

keadaan saat variabel pertumbuhan ekonomi belum 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel jumlah 

penduduk (X1), tingkat pengangguran terbuka (X2) dan 

jumlah tanah wakaf (X3). 

b. B1 (nilai koefisien regresi variabel X1) sebesar 0,505 

menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai 

pengaruh yang positif signifikan terhadap  pertumbuhan 

ekonomi yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan 

variabel jumlah penduduk akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,505, dengan asumsi bahwa 

variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. 

c. B2 (nilai koefisien regresi variabel X2) sebesar 0,278 

menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka 

mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa setiap kenaikan 

satu satuan variabel tingkat pengangguran terbuka akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,278, 

dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

d. B3 (nilai koefisien regresi variabel X3) sebesar 0,154 

menunjukkan bahwa variabel jumlah tanah wakaf 

mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap 
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pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa setiap kenaikan 

satu satuan variabel jumlah tanah wakaf akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,154, 

dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

4. Uji Hipotesis 

Hipotesis ialah jawaban sementara atas suatu rumusan masalah 

yang telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan dari penelitian yang 

dilakukan. Rumusan hipotesis atas penelitian ini ialah: 

a. H1 : Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

b. H2 : Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

c. H3 : Jumlah tanah wakaf berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

d. H4 : Secara simultan jumlah penduduk, tingkat pengangguran 

terbuka dan jumlah tanah wakaf berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

1) Uji T 

Pengambilan keputusan dalam uji t ini yaitu jika thitung > ttabel 

berarti hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila thitung < ttabel berarti 

hipotesis ditolak. Selain itu, pengambilan keputusan juga bisa 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi dengan 

nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 artinya 
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hipotesis diterima. Akan tetapi, jika nilai signifikansi > 0,05 artinya 

hipotesis ditolak. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.332 9.737  .856 .399 

Jumlah Penduduk .505 .228 .519 2.215 .034 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 
.278 .114 .282 2.446 .021 

Jumlah Tanah Wakaf .154 .218 .167 .709 .484 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi    

Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

a. Untuk H1 

H1 = Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai sig untuk variabel 

jumlah penduduk ialah sebesar 0,034 atau dapat dikatakan nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,034<0,05). Sehingga dapat 

diartikan dalam pengujian ini menunjukkan H1 diterima dan H0 

ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh positif signifikan 

pada variabel jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 

b. Untuk H2 
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H2 : Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Nilai Sig untuk variabel TPT ialah sebesar 0,021 yang artinya 

nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,021<0,05). Sehingga dapat 

diartikan pada pengujian ini H1 diterima dan H0 ditolak dengan 

kata lain terdapat pengaruh positif signifikan pada variabel TPT 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

c. Untuk H3 

H3 : Jumlah tanah wakaf berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Nilai Sig untuk variabel jumlah tanah wakaf ialah sebesar 0,484 

yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0,484>0,05). 

Sehingga dapat diartikan pada pengujian ini H1 ditolak dan H0  

diterima dengan kata lain  ada pengaruh positif tidak signifikan 

antara variabel jumlah tanah wakaf terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Hal ini bisa saja terjadi karena data yang 

diamati kurang banyak, sehingga perlu ditambah time seriesnya. 

Misal melakukan pengamatan selama periode tahun 2019-2020 

pada 34 provinsi di Indonesia. Variabel jumlah tanah wakaf 

berpengaruh positif namun tidak signifikan atau dalam hal ini 

tidak bisa dipertanggung jawabkan secara statistik. 

2) Uji F 
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Uji F digunakan untuk mengetahui sebuah perkiraan secara 

bersama-sama, dimana hal ini bertujuan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersama. Pengambilan keputusan dapat dilakukan 

dengan melihat apabila Fhitung > Ftabel maka artinya hipotesis 

diterima, jika Fhitung < Ftabel maka artinya hipotesis ditolak. Selain 

itu juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi 

dengan nilai probabilitasnya, yaitu jika nilai signifikansi ≤ 0,05 

artinya hipotesis ditolak  dan sebaliknya jika nilai signifikansi ≥ 

0,05 hipotesis diterima.  

Tabel 4.11 

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 150447.283 3 50149.094 17.178 .000a 

Residual 87581.683 30 2919.389   

Total 238028.966 33    

a. Predictors: (Constant), Jumlah Tanah Wakaf, Tingkat Pengangguran Terbuka, 

Jumlah Penduduk 

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi   

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

H4 = Secara simultan jumlah penduduk, tingkat pengangguran 

terbuka dan jumlah tanah wakaf berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Tabel 4.11 memperlihatkan nilai sig untuk seluruh variabel 

independen ialah sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil 
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dari dari 0,05 (0,000<0,05). Jadi, berdasarkan nilai Sig 0,000<0,05 

maka secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, tingkat 

pengangguran terbuka dan jumlah tanah wakaf berpengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

(variabel terikat). Nilai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 

0-1. Nilai koefisien determinasi (R2) yang kecil menunjukkan 

kemampuan variabel-variabel bebas (independen) dalam 

menjelaskan variabel terikat (dependen) sangat terbatas. 

Sebaliknya, nilai koefisien determinasi (R2) yang besar dan 

mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas 

(independen) memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (dependen). 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Dereminasi (R²) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .795a .632 .595 54.03137466 

a. Predictors: (Constant), Jumlah Tanah Wakaf, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk 

Sumber: Hasil uji pengolahan data menggunakan SPSS 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas diketahui bahwa 

nilai R Square ialah sebesar 0,632 atau 63,2%. Jadi dapat diambil 
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kesimpulan besarnya pengaruh variabel jumlah penduduk, tingkat 

pengangguran terbuka dan jumlah tanah wakaf terhadap 

pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,632 atau 63,2%. Dan sisanya 

yaitu sebesar 0,368 atau 36,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

variabel yang diteliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


