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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT, 

LABOR AND POVERTY ON ECONOMIC GROWTH IN WEST JAVA 

IN 2005-2021 

 

by: 

Sita Rahma Kartika 

183401049 

 

Advisor: 

Dr. Nanang Rusliana 

Encang Kadarisman 

 

        This study aims to analyze foreign direct investment, labor and poverty on 

economic growth in West Java in 2005-2021. The research method used is Ordinary 

Least Square (OLS) with multiple linear regression analysis model. The results of 

this research show that foreign direct investment has a positive relationship and 

does not has a significant effect, labor has a positive relationship and significant 

effect, and poverty has a negative and does not has a significant effect to economic 

growth. 

Keywords: economic growth, foreign direct investment, labor, poverty. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGARUH  INVESTASI MODAL ASING, TENAGA KERJA 

DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

 DI JAWA BARAT TAHUN 2005-2021 

 

Oleh: 

Sita Rahma Kartika 

183401049 

 

Pembimbing: 

Dr. Nanang Rusliana 

Encang Kadarisman 

 

       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi modal asing, tenaga kerja 

dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2005-2021. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan 

model analisis regresi liniear berganda. Hasil penelitiannya menujukkan bahwa 

investasi modal asing memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh tidak 

signifikan, tenaga kerja memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh 

signifikan, dan kemiskinan memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, investasi modal asing, tenaga kerja, 

kemiskinan. 


