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Analisis Pendapatan Rumah Tangga Pekerja Dalam Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Saimul (Dosen tetap Jurusan EP FEB Unila)
ABSTRACT
This study focused on domestic workers, where both husband and wife work
in the home or work outside the home and each generate the income of both his
work as pegawai negeri sipil, private employees , merchants , and laborers.
Sampling was done by purposive sampling. With the analysis of simultaneous
equations estimated by two stage least square method , the obtained results can
then be analyzed in order to provide information that contributes to the household
income, revenue husband of the four categories of workers is higher than the
wife's income, but the amount of revenue contribution is not always a direction
with allocation of time husbands to work outside the home, especially for the
husband who has high income, while the wife workers were more likely to work at
home as compared to working husband, but the wife workers belonging to a
career woman who usually has an older age.
Key words:

time allocation, husband workers, wife workers, wages, other
income, household income, two-stage least square

Kebijakan Moneter, Nilai Tukar Rupiah, Investasi Swasta Dan Pendapatan
Nasional Di Indonesia
Nurbetty Herlina Sitorus
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara kebijakan moneter,
nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika, investasi swasta dan bagaimana
pengaruhnya terhadap pertumbuhan output di Indonesia.
Dari penelitian ini diketahui bahwa di Indonesia kebijakan moneter melalui
SBI, kurs dan PMTDB secara bersama memiliki pengaruh nyata dan signifikan
terhadap pendapatan nasional. Sedangkan secara parsial, suku bunga SBI dan
PMTDB memiliki pengaruh nyata dan signifikan terhadap pendapatan nasional,
sedangkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa kurs tidak berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan nasional selama periode penelitian.

Pengaruh Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Terhadap Laba UMKM Berbasis Syariah
Heru Wahyudi
Abstrak
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur
kekuatan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.. UMKM
sangat penting peranannya karena kelompok usaha tersebut dapat menyerap
banyak tenaga kerja terlebih lagi saat terjadi krisis, demikian pula dalam hal
sumbangannya terhadap pembentukan pertumbuhan output daerah.
UMKM memili peran yang cukup penting, sehingga eksistensinya harus
dipertahankan. Perhatian terhadap Jenis usaha UMKM termasuk juga yang
berdasar syariah harus maksimal, sehingga perubahan apapun yang dipandang
dapat mengganggu kestabilan UMKM harus dicermati, termasuk dampak
kenaikan bbm.
Objek peneltian dari UMKM yang akan diteliti adalah UMKM Taruko Group
yang bergerak dibidang rumah makan. Teknik olah data yang digunakan adalah
uji beda. Dengan waktu yang diteliti adalah tiga bulan sebelum kenaikan BBM
dan tiga bulan setalah kenaikan BBM. Variabel yang yang akan dibandingkan
adalah laba bersih harian, harga pokok pembelian dan omset harian.
Hasil peneliltian menunjukkan bahwa Secara statistik pada tingkat keyakinan
95%, terbukti bahwa tidak ada perbedaan antara omset, hpp dan laba sebelum
kenaikkan bbm atau setelah kenaikkan bbm. Jadi dengan kata lain ketika UMKM
yang dikelola dengan basis syariah relativ tahan terhadap fluktuasi-fluktuasi
ekonomi.

Respon PDB Terhadap Shock Kredit Perbankan, Pembiayaan Pada Lembaga
Keuangan Non Bank Dan Nilai Emisi Saham Pada Pasar Modal Di Indonesia
(TAHUN 2002:I - 2013:II)
Thomas Andrian
Rulio Randhy Indrawan
Abstrak
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas dalam jangka
panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada
penduduknya. Hal ini dapat diukur secara umum sebagai laju persen kenaikan
dalam produk domestik bruto riil, atau GDP riil. Pertumbuhan ekonomi tidak
terlepas dari peran sektor keuangan yang ada yang dapat dilihat oleh tiga faktor
yaitu kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai
emisi saham sebagai suatu mobilisasi dana masyarakat sehingga dapat
menstimulus perekonomian suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis respon PDB terhadap shock kredit perbankan,
pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi saham dan
besaran kontribusi varian tiap variabel terhadap PDB di Indonesia. Data yang
digunakan adalah data runtun waktu (time series) dalam kuartal periode 2002.I –
2013.II dan model estimasi yang digunakan adalah Vector Error Correction
Model (VECM).
Hasil penelitian menunjukan bahwa PDB dapat merespon shock variabel
kredit perbankan pada periode ke-4, sedangkan variabel pembiayaan dan nilai
emisi saham dapat langsung di respon pada periode ke-2. Secara berurutan
besaran kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependennya adalah

pembiayaan pada lembaga keuangan non bank, kredit

perbankan dan nilai emisi saham pada pasar modal.
Kata Kunci : Produk domestik bruto (PDB), kredit Perbankan, Pembiayaan, Nilai
Emisi Saham, Vector Error Correction Model (VECM).

Pengembangan Model Kemitraan Pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit
Dalam Perspektif Klaster Industri Untuk Mendorong Pembangunan Wilayah
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Tona Aurora Lubis1), Erfit2) dan Yulmardi3)
1)

2)

3)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kemitraan yang efektif
pada industri pengolahan kelapa sawit di provinsi Jambi dan faktor-faktor
pendukungnya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus kolektif (survei
dan studi kasus). Analisis dilakukan terhadap klaster industri pengolahan kelapa
sawit dan jalannya kemitraan berbagai kelompok industri yang ada dalam klaster
industri pengolahan kelapa sawit tersebut.
Hasil

penelitian

menunjukkan

jalannya

kemitraan

antar

berbagai

kelompok indutri yang ada yang meliputi: kemitraan pabrik kelapa sawit (PKS)
dengan industri hulu/sumber bahan baku, kemitraan PKS dengan industri hilir
kelapa sawit serta industri penunjang. Kemitraan yang terjadi antar berbagai
kelompok industri tersebut terjadi dalam bentuk intensitas yang berbeda. Dari
analisis yang dilakukan jalannya kemitraan antara PKS dan industri hulu/sumber
bahan baku dalam hal ini dengan petani ternyata lebih intensif dan lebih lebih
jelas dibandingkan dengan jalannya kemitraan pada kelompok industri yang lain.
Dari evaluasi terhadap jalannya kemitraan dengan menggunakan berbagai
indikator kemitraan yang efektif meliputi prinsip saling menguntungkan,
kesetaraan, legalitas, pemberdayaan petani dan adanya prinsip modal sosial
memperlihatkan belum efektifnya kemitraan yang dijalankan terutama pada
kemitraan bahagian hulu dari industri pengolahan kelapa sawit. Keadaan sama
juga terjadi pada bahagian hilir di provinsi Jambi. Belum efektifnya jalannya
kemitraan terutama pada bahagian hulu karena terabaikannya beberapa aspek
efektif dari jalannya kemitraan terutama dari aspek kesetaraan, pemberdayaan
petani dan aspek modal sosial. Dari analisis terhadap kelembagaan petani
(koperasi dan kelompok tani) memperlihatkan belum berperannya kelembagaan

petani yang ada dalam mendorong efektifitas kemitraan, hal yang sama juga
terjadi pada aspek kebijakan.
Dalam pengembangan model kemitraan pada industri pengolahan kelapa
sawi dimasa yang akan datang perlu dilakukan berbagai perbaikan terutama
pada aspek kemtraan efektif yang terabaikan selama ini.

Disamping itu

kemitraan efektif perlu didukung kelembagaan ditingkat petani dan kebijakan
pemerintah yang optimal.
Kata kunci: Klaster industri pengolahan kelapa sawit dan model kemitraan.

Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat
Emi Maimunah
Dedy Yuliawan
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi APBD kabupaten/kota hasil
pemekaran di Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini juga ingin diketahui

bagaimana kinerja perekonomian daerah dan kinerja keuangan pemerintah
daerah yang melakukan pemekaran.
Hasil dari penelitian ini adalah dari kabupaten/kota yang diteliti ditemukan
adanya ketergantungan fiskal yang tinggi yang menunjukkan adanya pengaruh
akibat pemekaran daerah pada kabupaten induk.

Dalam penelitian ini juga

ditemukan bahwa secara rata-rata kabupaten/kota hasil pemekaran memiliki
kinerja relatif rendah jika dibandingkan kabupaten asal.

