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ABSTRAKSI
PENGARUH MODAL DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN OUTPUT
SEKTOR INDUSTRI ELEKTRONIK
DIMALAYSIA

Wawasan 2020 adalah satu sasaran atau vision pemerintah untuk
menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020 nanti.
Untuk mencapai ke tahap tersebut, pemerintah berusaha meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui akivitas-aktivitas perekonomian seperti industri
manufaktur terutama sektor industri elektronik. Kontribusi sektor industri
elektronik terhadap PDB Malaysia relatif semakin meningkat dari
tahun-ketahun. Dengan demikian, pengunaan faktor produksi tenaga kerja dan
modal dapat meningkatkan output sektor industri elektronik.
Maksud penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh modal dan
tenaga kerja terhadap perumbuhan output sektor industri elektronik di
Malaysia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta
masukan tentang pertq.mbuhan output sektor industri elektronik di Malaysia.
Lebih luas lagi, penelitian ini juga mencakup hasil estimasi, kesimpulan dan
saran.
HasH penelitian ini menunjukan bahwa elastisitas tenaga kerja lebih
besar daripada elastisitas modal. Ini berarti bahwa tenaga kerja adalah faktor
dominan serta sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output sektor industri
elektronik di Malaysia. Ketrampilan tenaga kerja perlu ditingkatkan sesuai
dengan kemajuan dan selain itu, pemerintah perlu siap transformasi dengan
memfokuskan latihan di sekolah-sekolah vokasional dan tahnik karena pada
waktu yang akan datang mungkin saja industri elektronik ini akan bersifat
padat modal.
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