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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA   

A. Landasan Teori   

1. Pertumbuhan Ekonomi   

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikkan output perkapita 

diproduksi dengan produk domestik bruto perkapita (Boediono, 1985 dalam, 

Adyatma, 2015). Satu–satunya ukuran yang paling penting dalam konsep 

ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang 

dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional.  Produk Domestik 

Bruto (PDB) yang mengukur jumlah nilai barang dan jasa yang telah dihasilkan 

oleh daerah. Maka peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi (Adyatma, 

2015).    

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran yang sangat penting 

untuk pembangunan di suatu wilayah atau daerah. Pembangunan ekonomi 

merupakan usaha–usaha yang digunakan untuk meningkatkan derajat hidup 

suatu bangsa dengan pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 1997).  

Dalam pertumbuhan ekonomi secara konvensional pengukuran dengan 

menghitung peningkatan (PDB) Produk Domestik Bruto. PDB ini mengukur 
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pengeluaran total suatu perekonomian terhadap barang dan jasa yang sudah 

diproduksi pada tahun tersebut serta pendapatan total yang diterima dari seluruh 
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produksi barang dan jasa secara lebih rinci, PDB merupakan nilai pasar dari 

barang dan jasa yang diproduksi disuatu negara dalam kurun waktu tertentu 

(Mankiw, 2003).  

Menurut Prof. Simon Kuznet (1871) pertumbuhan ekonomi sebagai 

kenaikkan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi 

yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar 

kemajuan teknologi, institusional maupun idiologis yang diperlukannya. 

Pendefisian tersebut memiliki tiga bagian penting: a).Persediaan barang yang 

selalu meningkat dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, b).Teknologi maju 

adalah faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam menyediakan 

berbagai macam barang kepada publik, c).Jika inovasi yang dihasilkan pada ilmu 

pengetahuan bisa digunakan dengan baik, maka perlu adanya penggunaan 

teknologi secara meluas dan efisien sesuai dengan bidang kelembagaan 

(Suryana, 2000).  

A. Pendapatan Asli Daerah   

Menurut undang-undangan No. 32 Tahun 2004, awal sumber 

pendapatan daerah yaitu, (PAD) pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak 

daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain 

PAD yang sah. Kenaikkan pendapatan asli daerah diharapkan dapat 
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menambah investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pelayanan 

masyarakat 
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semakin baik melainkan terjadinya pendapatan asli daerah meningkat diikuti 

kenaikkan anggaran belanja. Dengan meningkatknya PAD bisa menaikkan 

investasi belanja modal pada pemerintah daerah sehingga bisa memberikan 

fasilitas layanan publik yang epik.  

Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004 PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) sesuai dengan perundang-undangan pendapatan daerah didapat dari:  

a. Pajak Daerah  

Menurut undang-undang No.28 tahun 2009, pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh badan yang bersifat memaksa 

atau orang pribadi, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik dan tanpa 

mendapat imbalan langsung untuk mensejahterakan masyarakat disuatu 

daerah.  

Peranan pajak daerah tidak berbeda dengan pajak umum, pajak 

daerah mempunyai peranan ganda, yakni:  

1) Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary)  

2) Sebagai alat untuk pengatur (regulatory)  

b. Retribusi Daerah   

Berdasarkan undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah merupakan biaya atau 

pungutan daerah untuk pembayaran jasa atau memberikan izin yang telah 

disediakan dan diberikan langsung pemerintah daerah untuk kepentingan 

badan atau orang pribadi.  
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah  

Badan usaha merupakan buatan daerah agar meningkatkan 

perekonomian daerah sebagai penghasilan dari daerah. Perusahaan daerah 

adalah komponen untuk memberikan kontribusi pendapatan daerah. 

Perusahaan berusaha agar mendapatkan keuntungan agar keuntungan dapat 

diserahkan ke kas daerah. Perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda 

untuk keseimbangan fungsi ekonomi sebagai badan hukum agar 

mendapatkan laba. Pendapatan yang telah didapat yaitu: a).Bagian laba 

sebagai penyertaan modal BUMN, b).Bagian laba sebagai penyertaan 

modal BUMD, c).Bagain laba sebagai modal perusahaan milik swasta.  

d. Hasil lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  

Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah 

daerah, rekening yang telah disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan 

daerah.  

B. Tenaga Kerja  

Tenaga kerja merupakan sumber daya penting dalam pembangunan 

ekonomi. Tenaga kerja yang telah bekerja dan memiliki pendapatan akan 

memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebab dengan pendapatan 

yang 
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ada maka tenaga kerja tersebut akan melakukan konsumsi dengan melakukan 

pembelian atas barang dan jasa.    

Menurut (Todaro, 2000) jika secara tradisional pertumbuhan penduduk 

dan angkatan kerja (AK) dianggap memiliki faktor positif yang mengarah 

kepada pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja adalah variabel pendukung 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja akan terbentuk jika jumlah 

penduduk yang besar atau sangat banyak, tetapi pertumbuhan penduduk juga 

sangat dikhawatirkan karena dengan banyaknya jumlah penduduk dapat 

menimbulkan efek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu negara.   

C. Pengangguran  

Menurut (Sukirno, 2008) seseorang yang telah digolongkan pada 

angkatan kerja, yang secara proses dalam mencari pekerjaan atas taraf gaji, 

namun tak mendapat pekerjaan, dapat diartikan sebagai pengangguran. 

Berbeda dengan seseorang yang tidak bekerja tetapi masih aktif mencari 

pekerjaan, sehingga tidak digolongkan sebagai pengangguran.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

pengangguran. Pengangguran merupakan masalah bagi setiap negara yang ada 

di dunia termasuk negara-negara berkembang (developing countries) maupun 

negara yang sudah maju (developed countries). Jika tingkat pengangguran 

tinggi akan mengakibatkan stabilitas nasional negara terganggu. Jadi setiap 
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negara yang ada di dunia mempertahankan tingkat pengangguran dalam 

tingkat yang wajar.   

Masalah pengangguran terjadi karena permintaan agregate yang sangat 

rendah menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat, disebabkan karena 

rendahnya konsumsi bukan rendahnya produksi. Menurut Keynes 

pengangguran tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Keynes 

menganjurkan harus ada campur tangan dari pemerintah agar dapat 

mempertahankan tingkat permintaan agregate, sektor wisata menciptakan 

lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran (Hadi Soesastro, 2005). 

Pemerintah bertugas menjaga tingkat permintaan agregate dan sektor wisata 

menyediakan lapangan pekerjaan.   

Cara Menghitung Tingkat Pengangguran  

Perbandingan jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan 

angkatan kerja dikeseluruhannya maka disebut sebagai pengangguran. Cara 

mengukur tingkat pengangguran didapat dengan cara membagi presentase dari 

jumlah tingkat pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.    
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D. Inflasi   

Inflasi merupakan masalah utama bagi negara berkembang, karena 

inflasi menyebabkan kenaikan tingkat harga. Pengertian Inflasi akan 
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mengalami peningkatan harga umum karena kenaikannya yang terus terjadi. 

Naiknya harga yang terjadi karena satu barang atau dua tidak bisa dikatakan 

terjadinya inflasi. Melainkan inflasi mengalami kenaikan secara menyebar 

ataupun dapat menyebabkan kenaikan harga barang lainnya.  

Penyebabnya karena tekanan dari sisi permintaan demand-pull 

inflation dan cost-push inflation. Demand-pull inflation mengalami kenaikan 

permintaan agregate (AD) yang terlalu pesat dan besar dibandingkan dengan 

penawaran produksi agregate sedangkan cost-push inflation yaitu mengalami 

penurunan produksi karena kenaikan biaya produksi (terjadi kenaikan biaya 

produksi karena perusahaan tidak efisien, nilai kurs mata uang jatuh, kenaikan 

harga barang baku).    

Teori Pertumbuhan Ekonomi  

a) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik  

Menurut teori Adam Smith pertumbuhan ekonomi dipengaruhi 2 

faktor pertumbuhan yakni output total dan penduduk (Arsyad, 1999).   

Suatu negara dalam struktur produksi ada 3 unsur pokok yaitu:  

1. Sumber daya alam merupakan tempat aktivitas produksi penduduk 

dimana total sumber daya alam tersedia memiliki batasan maksimal 

.pada pertumbuhan ekonomi  
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2. Sumber daya kemanusiaan (jumlah warga) adalah fungsi yang pasif 

berarti produser pertumbuhan ekonomi, artinya banyaknya masyarakat 

hendak menyelaraskan keinginan karyawanan.   

3. Persediaan aset adalah faktor yang memastikan taraf pertumbuhan 

output.     

Pertumbuhan ekonomi merupakan berkembangnya kegiatan 

perekonomian mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi penduduk 

bertambah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pesatnya 

pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh produktivitas sektor serta 

memanfaatkan berbagai faktor produksi. Upaya untuk meningkatkan 

produktivitas dengan adanya sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen 

menjadi lebih baik.   

      Pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor pertumbuhan 

ekonomi klasik. Dikemukakan oleh (Sukirno, 1994). Persamannya yaitu:  

ΔY= f (ΔK, ΔL, ΔT)  

ΔY= Tingkat Pertumbuhan Ekonomi   

ΔK = Tingkat Pertambahan Barang Modal  

ΔL = Tingkat Pertambahan Tenaga Kerja   

ΔT = Tingkat Pertambahan Teknologi    
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b)  Teori Schumpeter  

Menurut teori Schumpeter memfokuskan akan pentingnya 

kontribusi pengusaha berarti menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Teori 

Schumpeter ditunjukkan maka pengusaha adalah kalangan yang hendak 

melaksanakan modernisasi ataupun perubahan untuk kegiatan ekonomi. 

Perubahan tercatat melingkupi promosi barang baru, mempertinggikan 

kemampuan aturan memproduksi untuk mewujudkan barang, memperluas 

pasar ke pasar-pasar yang baru, membangun sumber bahan kasar (mentah) 

yang aktual dan melaksanakan perkembangan untuk organisasi beserta 

tujuan mempertinggikan kemampuan kegiatan perusahaan. Beragam 

kegiatan hendak membutuhkan investasi baru.  

c)  Teori Harrod Domar   

Dalam analisis mengenai pertumbuhan ekonomi, tujuan teori 

Harrod dan Domar akan menafsirkan peraturan yang patut dipenuhi agar 

suatu perekonomian mampu mendekati pertumbuhan yang gigih atau 

steady state untuk waktu jangka panjang. Kajian Harrod dan Domar 

memerlukan asumsi secara berikut:  

1) Komoditas modal sudah mendekati kapasitas penuh (full employment).  

2) Deposito merupakan professional akan gaji.  

3) Perbandingan antara modal dan produksi.  

4) Perekonomian berawal terjadi karena dua faktor.   
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Kajian yang dilakukan Harrod dan Domar adalah kajian 

Keynesian. Kajian oleh Keynesian berisi permasalahan ekonomi dalam 

waktu jangka pendek, sebaliknya kajian Harrod dan Domar adalah kajian 

ekonomi dalam waktu jangka panjang. Didalam kajian Harrod dan Domar 

dapat bisa dilihat dibawah ini sebagai berikut:  

1) Dalam waktu jangka panjang kenaikan biaya agregate yang 

berkelanjutan ingin dicapai demi menciptakan kemajuan pertumbuhan 

ekonomi.   

2) Pertumbuhan ekonomi yang diteguh tetapi bisa dicapai bila mana 

I+G+(X+M) berkepanjangan bertambah serta jenjang yang tinggi.  

d) Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik   

  Laksana perluasan oleh kajian Keynesian, kajian Harrod dan Domar 

memandang masalah pertumbuhan berawal dari aspek permintaan. 

Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi bilamana pengeluaran agregate 

melalui penambahan investasi berkelanjutan atas kualitas pertumbuhan 

yang ditentukan. Kajian pertumbuhan neoklasik membuktikan dari sudut 

pandang berbeda, yakni berawal dari aspek penawaran. Berdasarkan 

kajian yang telah dikembangkan Abromovits Solow petumbuhan 

ekonomi bergantung kepada perkembangan bagian dari produksi 

(Sukirno, 2004). Maksud dari pertumbuhan Neoklasik Solow (Solow Neo 
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Classical Growth Model) bahwa fungsi produksi agregate standar 

merupakan sesuai yang digunakan dalam persamaan sektor modern lewis 

yaitu:  

Y= Aeµt.K.α.L1-………………. (1)  

Y= Produk Domestik Bruto  

K= Stok modal fisik dan manusia  

L= Tenaga kerja non terampil  

A= Konstanta merefleksikan tingkat teknologi dasar  

eµt= Menandakan tingkat kemajuan teknologi 

 α= Menandakan elastisitas ouput terhadap model, yaitu presentasi 
peningkatan   

PDB bersumber pada 1% akumulasi modal fisik dan manusia 

berdasarkan kajian pertumbuhan neoklasik tradisional, pertumbuhan 

output selalu berasal pada satu ataupun lebih dari tiga yaitu peningkatan 

kualitas dan kuantitas tenaga kerja, akumulasi modal (deposito dan 

investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000). Pertumbuhan 

ekonomi neoklasik tidak memperlihatkan faktor aspek pertumbuhan, 

melainkan sumbangannya dalam menggunakan teori.  

Dalam melaksanakan pemeriksaan empiris berarti menetapkan 

andil dari kenyataannya jumlah bagian produksi berarti mengadakan 

pertumbuhan ekonomi. Berarti kajian Ambrovits dan Solow membuktikan 

pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat pertama disebabkan kemajuan 
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teknologi antara 80-90% melalui pertumbuhan ekonomi di Amerika 

Serikat disebabkan pertumbuhan teknologi.  

e) Teori Pertumbuhan Endogen   

Kajian pertumbuhan endogen oleh (Romar, 1986 dan Lucas, 1988) 

adalah asal kebangkitan berawal kesadaran aktual mengenai faktor yang 

memastikan pertumbuhan ekonomi dalam waktu jangka panjang. 

Bersamaan atas perkembangan teknologi yang memanfaatkan dalam 

produksi, persoalan ketika pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijelaskan 

dengan baik oleh kajian Neoklasik, sesuai pengertian mengenai decreasing 

return to capital, kompetensi sempurna dan eksogenitas teknologi berarti 

model pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi endogen adalah kajian 

pertumbuhan yang mengartikan maka pertumbuhan dalam waktu jangka 

panjang ditentukan berawal dalam model dari jumlah variabel yang 

dianggap eksogen (Romer, 1994 Barro dan Martin, 1999).  

Kajian pertumbuhan endogen dinyatakan dalam bentuk persamaan 

berikut (Mankiw, 2013).  

Dimana 

Y= K   

T= Total Output   

A= Faktor Teknologi   

K= Persediaan Modal   
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Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai kritik terhadap teori 

pertumbuhan neoklasik mengenai diminishing marginal productivity of 

capital dan konverginitas gaji diberbagai negara. Menurut (Romer, 1986) 

mengembangkan ideal pertumbuhan endogen akibat dari adanya 

knowledge externality. Suatu perusahaan bisa bertambah produktif dari 

pada perusahaan lain berkat memiliki rata-rata stock knowledge yang 

bertambah tinggi dari pada perusahaan lainnya. Berlandaskan ideal tercatat 

maka peningkatan output perusahaan banyak dipengaruhi oleh knowledge 

capital. Faktor produksi dalam implementasinya bisa berkembang menjadi 

faktor produksi perusahaan lain melalui mekanisme Learning by doing 

ataupun spillovers.  

Produk Domestik Regional Bruto  

 PDRB dapat dilihat dari tiga pendekatan (Bps, 2014; Arsyad, 2010) yaitu;   

1. Menurut Pendekatan Produksi (nilai tambah)   

PDRB adalah jumlah akhir nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

sebagai unit produksi yang berada dalam suatu wilayah dalam suatu periode 

tertentu. Unit–unit produksi itu selanjutnya dikelompokkan dalam 9 sektor;  

a. Pertanian, perkebunan, perternakan, kehutanan dan perikanan  

b. Pertambangan dan penggalian  

c. Industri pengolahan  

d. Listrik, gas dan air minum  
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e. Kontruksi  

f. Perdagangan, hotel dan restoran  

g. Pengangkutan dan komunikasi  

h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan   

i. Jasa–jasa termasuk pelayanan pemerintah.  

2. Menurut Pendekatan Pendapatan    

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor–

faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah 

dalam suatu periode tertentu. Balas jasa faktor produksi berupa upah atau 

gaji, sewa tanah, bunga dan laba (sebelum dipotong pajak penghasilan dan 

pajak langsung lainnya). Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari 

nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).   

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran  

PDRB merupakan penjumlahan dari keseluruhan pengeluaran para 

pelaku dalam ekonomi dalam suatu wilayah selama suatu periode tertentu, 

meliputi;  

a. Konsumsi (C)  

b. Investasi (I)  

c. Pengeluaran pemerintah (G)  

d. Ekspor bersih (NX)  

Persamaan untuk PDRB, adalah;  

PDRB = C + I + G + NX   
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 2. Pembangunan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal 

yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan ekonomi hakekatnya ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat 

serta distribusi dari pendapatan yang merata.  

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensial yang 

mencakup berbagai perubahan yang mendasar atas struktur sosial, sikap–sikap 

masyarakat institusi, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, pemberantas kemiskinan serta penanganan ketimpangan. Untuk 

mencapai pembangunan secara umum harus memiliki ketersediaan modal 

dasar berupa alam, teknologi, manajemen, kualitas dan kuantitas produk serta 

kapital, kapital yang dimaksud disini adalah yang bersumber pada tabungan 

masyarakat yang telah terakumulasi berupa pajak baik yang langsung maupun 

tidak langsung atau bisa juga berupa pinjaman luar negeri. Dalam lingkup 

negara petumbuhan ekonomi provinsi satu dengan provinsi lain biasanya 

memilih laju pertumbuhan yang berbeda–beda. Hal ini disebabkan oleh setiap 

wilayah memiliki kolaborasi dengan SDM dan SDA yang bervariasi.  

Untuk lebih memahami pembangunan ekonomi terdapat 3 (tiga) 

komponen dasar yang dijadikan basis konseptual pedoman praktis yaitu, 
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pertama (sustanance), yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan–

kebutuhan dasar. Kedua, jati diri (selfsystem), yaitu dorongan dari diri sendiri 

untuk maju, untuk menghargai diri sendiri secara pantas dan layak melakukan 

atau mengejar sesuatu. Ketiga, kebebasan (freedom) yaitu, untuk berdiri 

sendiri sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran terhadap aspek-aspek 

materil dalam kehidupan yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai 

oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan (Todaro, 2000).   

Pembanguan ekonomi sebagai salah satu upaya untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat merupakan 

salah satu masalah yang sangat kompleks, karena dalam pembangunan 

ekonomi banyak faktor yang mempengaruhinya. Pembangunan ekonomi 

adalah suatu proses kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang 

berlangsung dalam jangka panjang (Hudiyanto, 2001).  

Dengan demikian ada tiga unsur yang mesti ada dalam pembanguan ekonomi 

yaitu;   

a. Suatu proses, artinya merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus–

menerus.  

b. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita penduduk.  

c. Kenaikan pendapatan perkapita penduduk tersebut berlangsung terus 

menerus dalam waktu jangka panjang.  
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B. Hubungan antar variabel   

1. Hubungan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi   

Pendapatan asli daerah merupakan indeks untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Sesuai kajian pendapatan asli daerah 

didapat berawal pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan dan pendapatan yang 

sah. Semakin besar pendapatannya maka pendapatan asli daerah akan 

mengalami peningkatan begitupun sebaliknya semakin kecil pendapatnnya 

maka pendapatan asli daerah mengalami penurunan.  

Disebabkan oleh bagian berarti pertumbuhan ekonomi 

menggambarkan indeks berawal dari PDRB yang menaikkan pesatnya 

pertumbuhan PDRB tujuan dari pemerintah pusat dan daerah adalah 

meningkatkan ekonomi. PAD berasal dari total yang masuk, diukur sesuai 

peran merancang perekonomian supaya berkembang meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Putri, 2015).  

2. Hubungan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi   

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

pertumbuhan penduduk karena berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 

telah bekerja. Selain produk, total tenaga kerja yang telah bertugas maka 

bertambah dari tahun ke tahun dengan dimanfaatkan secara maksimum hingga 

bertambahnya pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).    
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Sumber daya manusia adalah bagian dinamika berarti perkembangan 

ekonomi dalam waktu jangka panjang beriringan serta ilmu pengetahuan, 

teknologi sumber daya alam dan kapasitas produk. Pertumbuhan penduduk 

dan tenaga kerja dianggap menjadi aspek positif berarti mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Partisipasi diharapkan merupakan tenaga kerja yang 

banyak artinya bisa memajukan total tenaga produktif. Dengan meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja diharapkan untuk menaikkan produksi, artinya 

menaikkan pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2003). Lebih jauh 

dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja 

bukanlah dan tujuan yang senantiasa saling bertentangan, melainkan dua 

fenomena yang saling memperkuat dan saling menunjang. Namun untuk 

mencapai tujuan ganda yang ideal tersebut pemerintah negara–negara 

berkembang perlu merumuskan dan menetapkan serangkaian kebijakan 

terpadu untuk menghilangkan aneka distorsi harga faktor produksi serta 

memacu peningkatan teknologi industri padat karya.    

Menurut Robert Solow dari MIT dan Trevor Swan dari Australian 

National University selaku independen yang meluaskan model pertumbuhan 

ekonomi sesekali disebut menggunakan nama model pertumbuhan Neoklasik. 

Model Solow Swan memfokuskan ketertarikan bagaimana pertumbuhan 

penduduk, penambahan kapital, kemajuan teknologi dan output sama-sama 

berhubung didalam metode pertumbuhan ekonomi. Didalam model Neoklasik 
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dari Solow dan Swan menggunakan peran produksi lebih umum, biasa 

mengakomodasi beragam probabilitas subtitusi antara capital (K) dan tenaga 

kerja (L).  

Berikut adalah fungsi dari produksi yaitu:  

Q= F (K, L)  

Keterangan  

Q= Total output yang dihasilkan  

F= Fungsi   

K= Kapital (modal sebagai input)  

L= Labour (tenaga kerja sebagai input)  

3. Hubungan Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi  

` Hubungan antara pengangguran dan petumbuhan ekonomi dijelaskan 

dengan hukum okun yaitu (okun’s law), ekonom pertama kalinya 

mempelajari tentang hukum okun yang diambil dari nama Arthur Okun. 

Adanya pengaruh dari empiris dan pengangguran dengan output dalam 

bisnis. Hasilnya menunjukkan bahwa penambahan satu poin pengangguran 

akan mengurangi GDP (Gross Domestik Bruto) sebesar 25%, yang artinya 

ada pengaruh negatif pengangguran pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya 

pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Terjadinya penurunan 

pengangguran adanya ketidakmerataan, mengakibatkan konsekuensi 

distribusional.   
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Pengangguran juga memiliki hubungan terhadap ketersediaan 

lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja juga berhubungan dengan 

investasi, sedangkan investasi dari akumulasi tabungan, tabungan artinya sisa 

pendapatan yang tidak dikonsumsi. Karena semakin tingginya pendapatan 

nasional, maka akan semakin rendah harapan akan membuka kapasitas 

produksi baru yang akan menyerap tenaga kerja.  

4. Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi  

Tidak semua inflasi akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan 

perekonomian. Apabila terjadi inflasi ringan sebesar 10%, akan mendorong 

terjadinya pertumbuhan perekonomian, karena inflasi ringan dapat 

memberikan semangat kepada para pengusaha untuk meningkatkan 

produksinya. Pengusaha akan terus memperluas produksinya, akan terjadi 

kenaikan harga dan pengusaha bisa mendapat lebih banyak keuntungan dari 

memproduksi lebih, dan berdampak positif karena memberikan lapangan 

pekerja. Inflasi berdampak negatif jika nilai lebih dari 10%.      

Dengan inflasi, jika terjadi kenaikan inflasi maka ada pertumbuhan 

perekonomian, tapi jika inflasi dalam kurun jangka panjang maka akan 

memperburuk perekonomian. Tingkat inflasi semakin tinggi akan 

menyebabkan barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga 

barang yang di import.    
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C. Penelitian Terdahulu  

Rendy Julianto, 2016   

Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014. 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan model yang digunakan analisis 

data panel dengan model fixed effect. Hasil analisis menunjukkan variabel 

independen yaitu investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tenaga kerja memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan tehadap petumbuhan ekonomi.  

Nurul Hasanah, 2016  

Analisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja 

terhadap petumbuhan ekonomi di pulau Sumatera Utara tahun 2010-2014. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data 

panel. Hasil ini menunjukkan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah, 

jumlah tenaga kerja dan investasi (PMA) dan (PMDN) mempunyai hubungan 

dengan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Variabel independen 

berpengaruuh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.    

Irwan M Saleh, 2016  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti secara 

empiris pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi 
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khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian 

Timur, Tengah, Barat periode 2009–2013. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang berasal dari Liputan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 

tahun 2009–2013. Objek penelitian adalah kabupaten/kota berjumlah 25 data 

kabupaten/kota DIY, 55 data kabupaten/kota Riau 50 data purposive sampling. 

Metode analisis dari penelitian menggunakan regresi linear berganda tingkat 

signifikan 5%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel pendapatan 

asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.   

Afifah Nur Cahyani, 2016  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pertumbuhan 

ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta 2007–2015. Peneliti menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik DIY. Peneliti ini 

menggunakan metode data panel yang terdiri 5 kabupaten di daerah DIY. 

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 

induktif. Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah, 

pengangguran dan investasi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan.   
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Adiesta febrian dkk., 2015  

Pengaruh investasi, tenaga kerja, inflasi dan pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Gresik. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini analisis linear berganda. Variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gresik. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 D. Kerangka Berfikir  
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Untuk menyusun penelitian ini, teori akan dipaparkan dan disusun dalam 

kerangka teori contoh sebagai berikut:  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang biasa digunakan 

dalam mengukur tingkat kemakmuran wilayah atau daerah. Suatu daerah 

mengalami pertumbuhan dengan ekonomi jika mengalami peningkatan produksi 

dari semua kegiatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut.   
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Hipotesis   

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan landasan teoritis maka 

dapat dikemukakan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Diduga bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY.  

2. Diduga bahwa tenaga kerja tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY.  

3. Diduga bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY.  

4. Diduga bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di DIY.  

5. Di duga bahwa pendapatan asli daerah dan tingkat pengangguran, memiliki 

pengaruh positif dan signifikan sedangkan tenaga kerja dan inflasi tidak 

memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

DIY.   
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