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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi betumpu pada upaya peningkatan produksi barang 

dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi 

mempunyai makna yang lebih luas dan mencakup perubahan tata ekonomi 

masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi 

seiring berjalannya waktu yang ditandai dengan perubahan struktural yakni 

perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan 

ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Djojohadikusumo, 1987). 

Pembangunan di semua negara memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai 

(Todaro, 2003), yaitu: 

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan 

bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, 

perumahan, kesehatan dan perlindungan. 

2. Meningkatkan taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi 

penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang 

lebih baik dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semua 

itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga 

untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri, baik individu maupun 

bangsa. 

3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan 

nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan 

ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan 
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negara-negara lain, tetapi juga sumber-sumber kebodohan dan penderitaan 

manusia. 

Menurut Sukirno (dalam Prida, 2001), alat untuk mengukur keberhasilan 

perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. 

Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dikarenakan 

adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan 

kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila 

dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Kemudian ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: 

1. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat 

nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu 

perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. 

2. Produk Domestik Bruto Per Kapita 

Produk Domestik Bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur 

pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan 

penduduk. 

Ada empat roda atau faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan 

ekonomi (Samuelson, 2004), antara lain:  

a. Sumber Daya Manusia  

Input tenaga kerja terdiri atas jumlah tenaga kerja dan keterampilan 

yang dimiliki oleh angkatan kerja tersebut. Para ekonom meyakini bahwa 

kapasitas standar dimiliki oleh tenaga kerja berupa pengetahuan, 
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keterampilan, dan disiplin angkatan kerja merupakan unsur terpenting 

dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan 

terlatih, barang-barang modal yang tersedia tidak akan dapat digunakan 

secara efektif. 

Peningkatan tersedianya jumlah tenaga kerja bagi proses produksi 

itu dapat terlihat baik dari jumlah tenaga kerja dalam arti orang ataupun 

dalam jumlah hari kerja orang (mandays) maupun jam kerja orang 

(manhours). Dapat saja terjadi jumlah orang yang bekerja tetap tetapi 

jumlah hari kerja orang atau jam kerja orangnya bertambah. Untuk itu perlu 

diketahui bahwa tersedianya jam kerja dalam proses produksi itu 

dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Teori ekonomi 

telah menemukan bahwa kemauan seseorang untuk bekerja lebih banyak 

dipengaruhi oleh tingkat upah yang tersedia. Dengan kata lain, semakin 

tinggi tingkat upah, semakin tinggi kemauan seseorang untuk bekerja. 

Sementara itu, kemampuan bekerja seseorang dipengaruhi oleh kesehatan, 

kecakapan, keterampilan, dan keahliannya. Lebih jauh lagi, tingkat 

kecakapan, keterampilan, dan keahlian seseorang dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan baik formal maupun non-formal seperti latihan-latihan kerja. 

b. Sumber Daya Alam  

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam 

ini diantaranya tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air, 

serta bahan-bahan mineral. Beberapa negara telah mengalami pertumbuhan 

terutama berdasarkan landasan sumberdaya yang sangat besar dengan 
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output besar dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, 

pemilikan sumberdaya alam bukan merupakan keharusan bagi keberhasilan 

ekonomi dunia modern. Ada pula negara-negara maju yang meraih 

kemakmuran pada sektor industri. Hal ini dikarenakan adanya pemusatan 

perhatian pada sektor-sektor yang lebih bergantung pada tenaga kerja dan 

modal.  

c. Pembentukan Modal  

Akumulasi modal selalu menghendaki pengorbanan konsumsi pada 

saat ini selama beberapa tahun. Negara-negara yang tumbuh pesat 

cenderung berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Pada negara-

negara dengan pertumbuhan paling pesat, 10-20 persen output akan masuk 

dalam pembentukan modal bersih.  

d. Perubahan Teknologi dan Inovasi  

Majunya teknologi menjadi unsur vital ke empat dalam 

pertumbuhan standar hidup yang pesat. Dewasa ini, terjadi ledakan-

ledakan teknologi baru, khususnya dalam informasi, komputasi, 

komunikasi, dan sains kehidupan. Perubahan teknologi 

menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk 

dan jasa baru. Pentingnya peningkatan standar hidup membuat para 

ekonom sejak lama memertimbangkan cara mendorong kemajuan 

teknologi. Semakin lama semakin jelas bahwa berkembangnya 

teknologi tidak hanya sekedar prosedur mekanis untuk menemukan 

produk dan proses yang lebih baik. Sebaliknya, inovasi yang cepat 
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memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk 

berwirausaha. 

 B. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat 

ini, antara lain; Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Teori Pertumbuhan Neo 

Klasik, Model Pertumbuhan Interegional, Teori Pertumbuhan Keynesian, Teori 

Pertumbuhan Kuznet, Teori Basis Ekonomi, Teori Penyebab Kausatif, dan lain-

lain. Pada penelitian ini penulis menggunkan Teori Pertumbuhan Neoklasik sebagai 

dasar acuan dan tinjauan teoritis. 

1. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 

 Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai 

kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes 

dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi 

jangka panjang. Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar 

perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang (Steady 

Growth).  

Teori Harrod-Domar menyebutkan bahwa investasi merupakan kunci dalam 

pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat melalui 

penciptaan pendapatan dan penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas 

produksi. Analisis Harrod-Domar menggunakan asumsi-asumsi berikut; (i) barang 

modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proporsional dengan 
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pendapatan nasional, (iii) rasio modal-produksi (capital-output ratio) nilainya 

tetap, dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor. 

3. Teori Pertumbuhan Neoklasik Solow-Swan 

Teori pertumbuhan neoklasik sangat dipengaruhi oleh model pertumbuhan 

Solow. Model ini, pada intinya merupakan pengembangan dari formulasi Harrord-

Domar dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja, serta 

memperkenalkan variabel independen ketiga, yakni teknologi, ke dalam persamaan 

pertumbuhan (growth equation). Berbeda dari model Harrord Domar yang 

mengasumsikan skala hasil tetap (constant return to scale) dengan koefisien baku, 

model pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus 

berkurang (diminishing returns) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya 

dianalisis secara terpisah. Jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, 

Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap tersebut. Kemajuan teknologi 

ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri oleh Solow 

maupun para teorisi lainnya diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain (Todaro dan Smith, 2006). 

Barro dan Martin (1995) menerangkan model Solow-Swan secara lebih 

spesifik. Model pertumbuhan Solow-Swan merupakan bentuk dari fungsi produksi 

Cobb Douglas dengan asumsi bahwa tingkat tabungan (saving rate) bersifat 

konstan, S (.) =S>0 dan modal terdepresiasi pada tingkat bunga yang konstan, δ. 

Dalam model Solow-Swan, variabel teknologi dianggap sebagai residual.  
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3. Teori Pertumbuhan Endogen  

 Teori pertumbuhan endogen muncul pada masa pertengahan 1980an oleh 

Romer. Romer memunculkan teori pertumbuhan endogen sebagai dampak dari 

ketidakpuasan pertumbuhan jangka panjang secara eksogen. Ketidakpuasan 

tersebut memunculkan beberapa model pertumbuhan yang menjadikan determinan 

pertumbuhan sebagai variabel endogen ke dalam model. Faktor-faktor penentu dari 

pertumbuhan jangka panjang ke dalam model menjadikan pertumbuhan tersebut 

dikenal sebagai pertumbuhan endogen (endogenous growth) (Barro dan Martin, 

1995).  

Model pertumbuhan Solow memiliki perbedaan dengan model 

pertumbuhan endogen, perbedaan tersebut terletak pada perlakuan mereka terhadap 

faktor teknologi. Model Solow, kemajuan teknologi dianggap sebagai sesuatu yang 

bersifat eksogen, sedangkan dalam model pertumbuhan baru, faktor teknologi 

diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat endogen. Fungsi produksi versi model 

pertumbuhan baru, tingkat output bergantung pada tingkat stok capital (K), jumlah 

tenaga kerja (L) dan juga pada tingkat teknologi atau produktivitas (A). Dalam 

model pertumbuhan baru, tingkat kemajuan teknologi atau produktivitas tidak lagi 

dianggap sebagai faktor yang bersifat eksogen, akan tetapi diasumsikan sebagai 

faktor yang bersifat endogen, yang bergantung pada pertumbuhan capital (Barro 

dan Martin, 1995). 

Pertumbuhan ouput tidak terlepas dari produktivitas tenaga kerja. 

Efektivitas produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki 

oleh tenaga kerja tersebut untuk menghasilkan teknologi. Teknologi sudah menjadi 
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alasan yang cukup masuk akal untuk menghasilkan produk atau output lebih 

banyak. Bahkan, kemungkinan untuk menghasilkan output lebih besar saat ini dari 

jumlah modal dan tenaga kerja tertentu dapat terealisasi dengan adanya teknologi. 

Materi ini lebih menekankan A sebagai endogenous model daripada menetapkannya 

sebagai faktor tertentu atau given sesuai model Cobb-Douglas.  

Romer (2001) mengungkapkan bahwa di dalam model formal, akan muncul 

pandangan mekanis dari produksi teknologi baru. Secara spesifik, fungsi produksi 

konvensional seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dikombinasikan untuk 

menghasilkan pengembangan teknologi dengan cara tertentu. Hal tersebut bukan 

merupakan deskripsi secara lengkap tentang kemajuan teknologi. Akan tetapi, lebih 

banyak sumber daya untuk diteliti menghasilkan lebih banyak penemuan, yang 

dimuat dalam fungsi produksi. Model acak dalam kemajuan teknologi akan 

memberikan pandangan secara lebih mendalam. Jika menganalisis akibat dari 

perubahan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan research and development 

(R&D), sebuah paramater pergerakan dalam fungsi produksi pengetahuan dan 

menguji efek perubahan dalam parameter tersebut dikenalkan. Model ini berfokus 

pada faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan studi tersebut.  

Fungsi produksi untuk pengetahuan tidak diasumsikan mempunyai skala 

pengembalian konstan untuk modal dan tenaga kerja. Argumen standar yang harus 

ada pada pengembalian konstan terkecil adalah sebuah replikasi: jika input 

digandakan, input baru harus dapat melakukan apa yang input lama lakukan secara 

tepat, sehingga jumlah yang dihasilkan juga ikut bertambah. Akan tetapi, dalam 

kasus produksi pengetahuan, meniru input yang sudah ada secara persis akan 
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menyebabkan penemuan yang sama menjadi dua kali, sehingga menyebabkan 𝐴 

tidak berubah. Dengan demikian, diminishing return pada R&D sangat mungkin 

terjadi. Pada saat yang sama, interaksi antar peneliti, biaya tetap, dan sebagainya 

dapat menjadi faktor yang cukup penting dalam R&D yang menggandakan modal 

dan tenaga kerja lebih dari penambahan output. Kemungkinan untuk pengembalian 

yang meningkat (increasing return) juga dapat terjadi (Romer, 2001). 

Studi mengenai sumbangan human capital terhadap pertumbuhan terus 

dikembangkan sejalan dengan teori pertumbuhan endogen. Armstrong dan Taylor 

(2000) menyatakan bahwa kualitas SDM menyumbang secara cukup berarti bagi 

pertumbuhan atau kira-kira sama dengan sumbangan modal fisik. Model Solow 

hanya dapat menerangkan hubungan modal dan angkatan kerja yang bekerja, 

sehingga ditambahkan lagi variabel mutu modal manusia untuk membantu 

menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi selain modal dan angkatan kerja yang 

bekerja. 

4. Konsep Modal Manusia 

 Konsep modal manusia (human capital) telah dikenal dalam ilmu ekonomi 

lebih dari 40 tahun yang lalu (Schultz 1961; Becker 1975). Bahkan beberapa 

penelitian menelusuri kembali ke karya Adam Smith di abad ke-18. Schultz (1961) 

menekankan pentingnya konsep modal manusia, dengan menolak kritik bahwa 

terminologi tersebut merendahkan martabat manusia dengan menyamakan orang 

dengan sekumpulan pengetahuan dan keterampilan, yang berarti hanya memiliki 

sedikit perbedaan dari komponen-komponen mesin. Konsep modal manusia 
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sebaliknya secara kuat menekankan bagaimana seseorang menjadi penting, dalam 

hal ekonomi yang berbasis pengetahuan dan persaingan.  

  Modal manusia adalah keterampilan, kecakapan, cita-cita, kesehatan, dan 

sebagainya yang merupakan hasil pengeluaran atau pembelanjaan di bidang 

pendidikan, penyediaan serta pengembangan program pelatihan kerja, program 

perawatan dan pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya 

manusia adalah kuantitas dan kualitas dari angkatan kerja di sebuah Negara (Todaro 

dan Smith, 2006).  

Modal manusia dapat didefinisikan ke dalam banyak arti, namun secara 

umum modal manusia memiliki pengertian pengetahuan, keahlian, kompetensi, dan 

sifat-sifat lainnya yang dimiliki manusia yang berhubungan dengan kegiatan 

ekonomi (OECD 1998). Oleh karena itu, modal manusia harus diperlakukan 

sebagai faktor produksi yang sejajar dengan modal fisik dan dipisahkan dari tenaga 

kerja. Kemudian menurut Adam Smith (1776) mengemukakan bahwa faktor utama 

yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa adalah manusia, karena alam (tanah) 

tidak ada arti jika tidak ada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya 

sehingga memberikan manfaat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Human Capital 

merupakan salah satu faktor penentu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Tanpa adanya Human Capital yang berkualitas maka modal fisik tidak akan 

bermanfaat. 

Human capital berkaitan erat dengan keterampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki manusia, keterampilan dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui 

pendidikan pelatihan dan pengalaman yang akan berguna dalam produksi barang, 
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jasa dan pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Oleh sebab itu maka faktor utama 

dari modal manusia adalah pendidikan yang dilengkapi oleh faktor lain seperti, 

kesehatan, lingkungan kerja, dan faktor lainnya (Kumar, 2006).  

C. Peranan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi 

Pendidikan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan 

dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan 

yang vital dan merupakan input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai 

input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi (Todaro, 2003). 

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, Todaro (2000) membuktikan 

bahwa pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap promosi 

pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan nutrisi bukan hanya mampu meningkatkan 

kapabilitas saja, namun juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan 

“modal manusia” di masa yang akan datang. Peningkatan pendidikan secara umum 

dapat pula memperbesar poduktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan 

pendapatan (perekonomian) yang lebih tinggi baik pada saat ini maupun masa yang 

akan datang. 

Disamping itu perbaikan di bidang pendidikan akan berdampak pada 

capaian pembangunan manusia. Hal ini mengingat indikator dalam indeks 

pembangunan manusia (IPM) oleh UNDP menempatkan pendidikan dan kesehatan 

sebagai indikator utama disamping indikator ekonomi. Pendek kata pembangunan 

manusia telah memberikan sumbangan terbesar bagi pencapaian keberlangsungan 

pembangunan (Anand dan Sen, 2000). 
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D. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pengeluaran Pemerintah menurut Sukirno (2013) adalah bagian dari 

kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Belanja 

Negara (APBN) untuk nasional Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) 

untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka 

menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Laju pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat jika segala fasilitas 

publik seperti jalan raya, jembatan, dan bandara terealisasikan karena hal tersebut 

dapat memicu adanya penanaman modal, pengembangan bidang usaha (suatu 

perusahaan membuka cabang), dan perluasan lapangan pekerjaan. 

 Menurut Kunarjo mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berperan 

untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan 

prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Dikatakan pula bahwa 

pengeluaran pemerintah yang dinyatakan langsung dalam belanja langsung 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang 

mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan 

kesejahteraan dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. 

Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam megelola dan 

mengembangkan sektor publik dalam upaya menigkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerah. 
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Pendekatan dalam upaya peningkatan pertumbuhan tidak semata-mata 

menentukan pertumbuhan sebagai satu satunya tujuan untuk pembangunan daerah, 

namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses 

pembangunan. Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk 

mempengaruhi perekonomian, salah satunya adalah pemebelanjaan atau 

pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk 

membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Meningkatnya PDRB merupakan suatu indikasi timbulnya suatu 

perekonomian yang akan menambah penerimaan. Pengeluaran pemerintah akan 

meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara. 

Walaupun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah belum tentu berakibat 

baik tehadap aktifitas perekonomian. Oleh karena itu perlu juga dilihat efisiensi 

penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut. Suparmoko menyatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan 

menjadi 3 bagian sebagai berikut: 

a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan 

ketahanan ekonomi di masa yang akan dating. 

b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan 

bagi masyarakat. 

c. Pengeluaran menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan 

penyebaran yang lebih luas. 
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Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah yang 

menghasilkan aktiva tertentu Nodiawan (2006.). Ada tiga cara untuk 

memperoleh asset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, 

menukarkan dengan asset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. 

Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri 

atau membeli. Belanja modal memilika karakteristik spesifik dan 

menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. 

A. Teori pengeluaran Pemerintah 

  Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes 

adalah Y= C+I+G. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) 

merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah Pengeluaran pemerintah. 

Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu 

ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah 

dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk 

menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya 

untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat 

yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi 

kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian. 

Pajak dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam 

pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara 

keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek 

pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan 

kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam 
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menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya untuk meningkatkan 

pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan 

mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. 

Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan 

dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi 

permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier effect) akan 

memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami 

peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). Sebaliknya adanya 

peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, 

maka suatu suntikan (injection) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan 

nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda 

akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan. 

D.  Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi 

Todaro (2006) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor 

positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang lebih besar 

akan menambah jumlah angkatan kerja. Selanjutnya, jumlah angkatan kerja yang 

lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi. Sedangkan pertumbuhan 

penduduk yang lebih besar mengandung pengertian bahwa ukuran pasar 

domestiknya menjadi lebih besar. Pada perkembangannya, laju pertumbuhan 

penduduk yang cepat dapat memberikan dua dampak yaitu dampak positif atau 

dampak negatif bagi pembangunan ekonomi. Dampak tersebut tergantung pada 
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kemampuan sistem perekonomian dalam menyerap dan memanfaatkan 

pertambahan angkatan kerja. 

E. Penelitian Terdahulu  

 Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali 

informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan 

penelusuran ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti, dengan harapan 

penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang yang sama 

dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk 

dimutakhirkan antara lain sebagai berikut: 

1. Sihombing (2006) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sumber 

Daya Manusia dan Modal Fisik Terhadap PDRB Sumatera Utara”, dengan 

model penelitian:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + μ 

Dimana Y merupakan PDRB Sumatera Utara, X1 merupakan angkatan kerja 

dengan tingkat pendidikan setara diploma/S1, dan X2 merupakan bentuk-

bentuk modal fisik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan jenis data time series dari tahun 

1998 hingga 2004 dengan alat analisis Ordinary Least Square (OLS). Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah kedua variabel yakni angkatan kerja 

dengan tingkat pendidikan setara diploma/S1 dan pembentukan modal fisik 

memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan PDRB di Provinsi 

Sumatera Utara. 
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2. Fu et al. (2007) dengan menggabungkan model Lucas dan Model Input-

Output meneliti kontribusi modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi 

Cina. Penelitian tersebut dilakukan dalam dua tahap: pertama dengan 

menggunakan analisis regresi data panel, output per sektor diregresikan 

terhadap tenaga kerja, modal fisik, dan modal manusia. Tahap kedua 

meneliti pengaruh tidak langsung pertumbuhan yang didapatkan dari 

masing-masing variabel eksogen pada tahap pertama terhadap masing-

masing sektor perekonomian menggunakan model input-output. Hasil dari 

penelitian ini adalah peningkatan modal manusia secara khusus akan 

meningkatkan output di sektor industri.  

3. Bloom et al. (2004), melakukan penelitian dengan menggunakan analisis 

regresi data panel mengenai pengaruh kesehatan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut adalah kesehatan memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Bloom et al. (2004) menyatakan kenaikan 1 tahun angka harapan hidup 

akan meningkatkan output sebesar 4 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan pengeluaran di bidang kesehatan berpengaruh secara langsung 

terhadap produktivitas tenaga kerja, dengan kata lain mendukung pendapat 

bahwa investasi di bidang kesehatan merupakan suatu bentuk dari modal 

manusia. 

4. Dwi Suryanto (2010), analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, 

dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

SUBOSUKAWONOSRATEN. Metode data panel Least Square Dummy 
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Variabel (LSDV). Hasil penelitian menunjukan bahwa tenaga kerja dan 

tingkat pendidikan dan pengeluraan pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun variabel dummy bernilai 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

5. Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi, dan Angkatan Kerja 

terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 1992-2011 

(Novianto, 2012). Mengunakan metode regresi data panel dengan 

pendekatan ordinary least square (OLS)  hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

PDRB di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan sedangkan variabel Penanaman 

Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh dan signifikan terhadap 

pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah. 

6. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja dan Pengeluaran 

Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di SUBOKUSA 

WONOSRATEN Tahun 2004-2008 (Suryanto, 2011). Mengunakan metode 

regresi data panel degan pendekatan Metode Ordinary Least Square (OLS). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pendidikan, tenaga kerja dan 

pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Subokusa, Wonosraten. Jadi 

semakin tinggi jumlah tenaga kerja, jumlah penduduk yang berpendidikan 

tinggi, dan pengeluaran pemerintah maka akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi di kawasan Subokusa Wonorsraten. 
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7. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Studi 

Komparatif, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat) (Saragih, 

2009). Model yang digunakan adalah metode runtut waktu (times series) 

dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan nilai tambah 

industry berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertubuhan ekonomi 

di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupten Langkat. 

8. Yuhendri (2013) telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kualitas 

Pendidikan, Kesehatan, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Sumatera Barat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan 

asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang dikumpulkan dari tahun 1981 sampai 2010. Data diolah dengan 

menggunakan aplikasi software pengolahan data Eviews versi 5.1. 

Sedangkan metode yang digunakan untuk menaksir parameter adalah 

analisis persamaan regresi dengan pendekatan OLS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan investasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 

Sementara itu, variabel kesehatan berpengaruh signifikan tetapi negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 

9. Kartika Sari (2007, hal, 67) mengkaji tentang pengaruh pengeluaran 

pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di kota Medan. Menyimpulkan 

bahwa perubahan pada pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan 

perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan lainnya adalah bahwa 
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pengeluaran pemerintah belum tentu berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

10. Najiha Habibi Siregar (2009, hal, 71) mengkaji tentang pengaruh 

penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. 

Menyimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat dan positif antara 

penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. 

F. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di muka, maka dalam 

penelitian ini, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yakni modal manusia yang diukur melalui pendidikan. Kemudian, 

faktor lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran 

pemerintah dan angkatan kerja, dimana variabel tersebut merupakan variabel 

independen.untuk memepermudah pemahaman konseptual dalam penelitian ini, 

maka di gambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

  

Sumber: Data Diolah, 2017 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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Modal manusia (pendidikan), pengeluaran, pemerintah, dan angkatan kerja 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi 

yang diukur mengunakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Apabila 

tanpaadanya modal manusia yang baik maka perekonomian tidak akan tumbuh 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Modal manusia sangat dipengaruhi oleh 

permasalahan pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan memberikan kontribusi 

kepada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia yang 

baik. Selanjutnya, sumber daya manusia yang baik juga akan menciptakan angkatan 

kerja yang produktif dan pada akhirnya mampu berkontribusi positif terhadap 

peningkatan ekonomi. Dalam penelitian ini variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

dan Pengeluaran Pemerintah serta angkatan kerja. 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan yang masih bersifat sementara atas 

permasalahan dalam penelitian yang memerlukan pembuktian secara empiris lebih 

lanjut. Berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah dilakukan penelitian-

penelitian lain, maka didapat hipotesis sebagai berikut: 

H1: Diduga variabel pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. 

H2: Diduga variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. 

H3: Diduga variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. 

 


