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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di Provinsi Riau. (2) Pengaruh Produktifitas Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di Provinsi Riau. (3) Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Provinsi Riau. (4) Pengaruh Investasi, Produktifitas dan Kesempatan Kerja Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif, dimana penulis hanya menjelaskan 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
investasi, produktifitas dan kesempatan kerja, sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Riau. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 
kuantitatif dan data Time Series dari tahun 1981-2010. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
metode regresi dan estimasi OLS (Ordinary Least Square), pada tingkat kepercayaan 95 persen 
(α = 0,005).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau (tstatistik = -1.345086 < dari nilai ttabel = 2.056) dengan 
prob 0.1902 > α = 0.05. (2) produktifitas tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau (nilai tstatistik = 4.174247 > nilai ttabel = 2.056) dengan prob 
0.0003 < α = 0.005 dengan tingkat pengaruh 0.110003 persen. (3) kesempatan kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau (tstatistik = 0.758405 < 
nilai ttabel = 2.056) dengan prob 0.4550 > α = 0.05. (4) investasi, produktifitas tenaga kerja dan 
kesempatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
di Provinsi Riau (Fstatistik = 7.816517 > Ftabel sebesar 4.64). Sumbangan secara bersama-sama 
anatara variabel bebasa terhadap variabel terikat adalah sebesar 47.42 persen dan sisanya 52.58 
persen lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model analisis.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan kepada 
pemerintah untuk (1) membatasi investasi dalam jangka pendek atau selama upaya pemulihan 
dar krisis ekonomi global dengan membuat kebijakan moneter menaikkan tingkat suku bunga. 
(2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, 
jaminan sosial dan perbaikan teknologi guna meningkatkan produktifitas tenaga kerja. (3) 
membuka kesempatan kerja melalui pengaturan alokasi anggaran pembangunan yang 
berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja .  
 
 


