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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2014) dengan 

analisis deskriptif dari data yang sudah di peroleh. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa Kurva Phillips tidak berlaku di Indonesia karena di 

inflasi indonesia tidak disebabkan oleh permintaan agregat melainkan 

kenaikan harga, misalnya kenaikan BBM. Dan karakteristik 

pengangguran di Indonesia di sebabkan oleh keterbatasan lapangan 

pekerjaan di bandingkan dengan angkatan kerja. Tidak hanya itu saja, 

namun pengangguran dapat terjadi akibat perusahaan lebih banyak padat 

modal daripada padat karya. 

Mulyati (2008), metode yang digunakan adalah Model Regresi 

Berganda. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Teori Kurva Phillips 

di Indonesia tidak berlaku baik sebelum dan sesudah krisis ekonomi. 

Dalam penelitiannya menunjukan bahwa tingkat pengangguran ternyata 

di pengaruhi oleh pertumbuhan angkatan kerja dan pengangguran tahun 

sebelumnya. 

Kumar (2012), metode yang digunakan adalah Model Analisis 

Regresi Berganda, yang ditambahkan uji Unit Root Test : Augmented 

Dickiy-Fuller Test Phillips-Parron Test. Hasil penelitiannya dengan 

menggunakan data India periode 1951-2007 menunjukan bahwa terdapat 
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trade-off infalsi dan pengangguran . hal ini berarti bahwa teori kurva 

phillips berlaku di India. 

Ojapinwa & Folorunso Esan (2013), metode yang digunakan 

dalam penelitian adalah Model Regresi Dinamis. Hasil penelitiannya 

dengan menggunakan data Nigeria periode 1970-2010 menunjukan 

bahwa sementara inflasi yang digunakan terus naik pengangguran juga 

meningkat dalam jangka panjang yang menunjukkan bahwa phillips 

kurva tidak ada bagi nigeria dalam jangka panjang .Hal ini menunjukkan 

bahwa para pengambil kebijakan tidak dapat menggunakan trade-off hal 

yang tepat untuk memilih strategi 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Inflasi 

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang 

dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat 

dari inflasi adalah kecenderungan dari harga harga untuk menaik secara 

umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja 

tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau 

mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang barang lain. 

Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu 

diingat. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang 

hari hari besar ,atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai 

pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini 

tidak dianggap sebagai masalah atau “ penyakit“ ekonomi dan tidak 
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memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulanginya. 

(Boediono,1985;161) 

Menurut Samuelson (1992;307) menyatakan bahwa inflasi terjadi 

apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik ; makanan, 

minuman, perumahan, pakaian, transportasi dan pelayanan kesehatan 

juga naik. Sedangkan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi yang 

terjadi apabila harga-harga dan biaya-biaya secara umum turun.  

1.1. Jenis-Jenis Inflasi 

a. Inflasi dari sisi permintaan (demand-pull inflation) 

Inflasi dari sisi permintaan terjadi apabila secara agregat terjadi 

peningkatan terhadap permintaan barang-barang dan jasa, sedangkan 

produksi barang ataupun jasa tidak mengalami kenaikan.  Hal inilah 

yang akan memicu kenaikan harga dari barang dan jasa, kondisi ini 

secara langsung dapat mengakibatkan inflasi karena menyebabkan 

naiknya harga output (Lipsey dalam Mulyati , 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kurva Inflasi Akibat Permintaan 
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Pada masa perekonomian yang tumbuh dengan cepat yang 

diikuti oleh adanya kesempatan kerja yang tinggi akan menimbulkan 

tingkat pendapatan untuk naik. Dari gambar di atas dapat terlihat 

ketika pendapatan masyarakat naik dari Y1 ke Y2, maka hal tersebut 

memungkinkan tingkat konsumsi barang dan jasa ikut naik. Seperti 

yang ditunjukan dalam garis AD1 menuju AD2. Ketika permintaan 

aggregat naik tanpa di imbangi dengan ketersediaan barang dan jasa, 

maka harga akan naik dari P1 ke P2. Peningkatan permintaan agregat 

secara terus menerus akan menyebabkan harga ikut menaik, hal inilah 

yang menyebabkan timbulnya inflasi. 

b. Inflasi dari sisi penawaran (cost-push inflation) 

Inflasi dari sisi penawaran terjadi apabila terdapat penurunan 

penawaran terhadap barang-barang dan jasa karena adanya kenaikan 

dalam biaya produksi yang disebabkan oleh keinginan meningkatnya 

tingkat upah rill pekerja. Peningkatan upah ini akan membuat 

produsen untuk menurunkan tingkat produksinya dibawah tingkat 

produksi optimal sehingga penawaran aggregat menurun, maka 

tingkat harga dan pengangguran meningkat (Lipsey dalam Mulyati , 

2009). 
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Gambar 2.2 Kurva Inflasi Akibat Penawaran 

Jika kurva permintaan agregat di tunjukan untuk konsumen, 

maka sebaliknya kurva penawaran agregat adalah kurva yang di 

tunjukan untuk produsen. Keseimbangan penawaran agregat mula-

mula mula berada di titik “e” pada tingkat pendapatan nasional Y1 

dan tingkat harga di P1. Pada masa perekonomian yang tumbuh, maka 

akan sangat sulit untuk mencari tenaga kerja. Dan pada saat karyawan 

menginginkan kenaikan upah, maka untuk menutupi biaya produksi 

yang tinggi perusahaan menurunkan produksinya di bawah total 

produksi yang optimal. Karena keterbatasan barang dan jasa ini akan 

membuat harga dari barang dan jasa naik dari P1 ke P2. Kenaikan 

harga ini yang nantinya akan memicu adanya inflasi.   

c. Inflasi dari sisi impor 

Inflasi jenis ini adalah inflasi yang terjadi akibat inflasi yang 

terjadi di Negara lain (yang berperan sebagai importir). Sebagai 

contohnya, Negara Indonesia mengimpor mobil dari Negara Jepang. 

Ketika di Negara Jepang mengalami inflasi, maka harga mobil di 
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Jepang akan naik. Dan ketika kita mengimpor mobil dari Jepang, akan 

mendapatkan harga yang tinggi pula. Dengan begitu maka perusahaan 

di Indonesia menurunkan penawaran akan mobil buatan Jepang 

terhadam konsumen di Indonesia yang di sebabkan karena harga 

mahal. Kemudian penurunan penawaran akan barang tersebut akan 

menyebabkan inflasi. Karena penawaran kecil akan menyebabkan 

harga naik. 

1.2. Cara Menghitung Inflasi 

Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam menghitung 

inflasi, hal ini disebabkan data indeks harga konsumen dapat diperoleh 

dalam bentuk bulanan, triwulanan ataupun tahunan. Di Indonesia 

sendiri, data IHK cukup mudah diperoleh baik dari laporan Badan Pusat 

Statistik, Bank Indonesia maupun lembaga lainnya. Model dari bentuk 

indeks harga konsumen adalah sebagai berikut (Waluyo, 2009;170)  : 

    
           

      
       

Dimana : 

     : Laju inflasi pada tahun atau periode t, 

            Indeks Harga Konsumen pada tahun atau periode t, 

            Indeks Harga Konsumen pada tahun atau periode 

   , 

Kelemahan dari model perhitungan ini adalah, indeks harga 

konsumen sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga barang-barang yang 
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mempengaruhi indeks biaya hidup konsumen, terutama harga 

kebutuhan barang-barang pokok. 

2. Pengangguran 

Samuelson (1992;291) memberikan definisi pengangguran ( 

unemployed) sebagai orang yang tidak bekerja dan (1) secara aktif 

mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, atau (2) sedang 

menunggu di panggil kembali untuk suatu pekerjaan setelah 

diberhentikan, atau (3) sedang menunggu untuk melaporkan diri siap 

bekerja bulan depan.  

Menurut Sadono Sukirno (2005;472), pengangguran merupakan 

suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja 

ingin mendapatkan pekerjaan pada upah tertentu tetapi mereka belum 

dapat memperoleh pekerjaan tersebut.  

2.1. Jenis-Jenis Pengangguran 

Menurut Sadono Sukirno (2012;329) Dalam membedakan jenis-

jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu  : 

1. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya  

a. Pengangguran Normal atau Friksional  

Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak 

dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain 

yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, 

pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. 

Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja. Maka pengusaha 
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menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja 

untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan 

baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. 

Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja 

tersebut tergolog sebagai penganggur. Mereka inilah yang 

digolongkan sebagai pengangguran normal. 

b. Pengangguran Siklikal 

Pengangguran ini terjadi misalnya karena setiap perusahaan 

pastinya tidak selalu berkembang, namun juga terkadang mengalami 

kemprosotan. Permintaan agregat lebih tinggi akan mendorong 

pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru 

digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa 

lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Sehingga 

perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi 

biaya produksi maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran 

tersebut dinamakan pengangguran siklikal. 

c. Pengangguran Struktural 

Pengangguran strukturan adalah pengangguran yang 

disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian. Misalnya pada 

mulanya perekonomian berbasis pertanian berubah menjadi basis 

industry, dengan begitu maka pengangguran di sektor pertanian akan 

tinggi. Namun tenaga kerja berlebih di sektor pertanian tidak dengan 
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mudah dapat di terima di sektor industri karena sektor industri 

memerlukan tenaga kerja dengan keahlian tertentu.  

d. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya 

penggantian tenaga manusia oleh Teknologi seperti mesin. Misalnya 

di pabrik-pabrik, ada kalanya mesin telah menggantikan kerja-kerja 

manusia. Hal ini di nilai karena mesin lebih cepat dalam 

menghasilkan barang produksi. Pengangguran yang ditimbulkan oleh 

penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan 

pengangguran teknologi. 

2. Pengangguran berdasarkan ciri pengangguran yang wujud 

a. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan 

lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga 

kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak 

jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek 

dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang 

mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur 

secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan 

pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud 

sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan 

teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai 

akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. 
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Pengangguran terbuka juga dapat di ididentifikasikan sebagai 

mereka yang tak punya pekerjaan dan (1) sedang mencari pekerjaan, 

(2) mempersiapkan usaha atau mereka yang sudah memulai 

pekerjaan tetapi belum memulainya. 

b. Pengangguran Tersembunyi 

 Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau 

jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah 

tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. 

Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: besar atau 

kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang 

digunakan (apakah intensif buruh atau intesif modal) dan tingat 

produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali 

didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah 

lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat 

menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja 

yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. 

Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari 

yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang 

besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. 

c. Pengangguran Bermusim 

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan 

perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak 

dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada 
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musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. 

Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di 

antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam 

masa di atas para penyadap karet, nelayan dan petani tidak 

melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. 

Pengangguran seperti digolongkan sebagai pengangguran bermusim. 

d. Setengah menganggur 

Di negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari 

desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua 

orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan 

mudah. Sebagianya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di 

samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula 

bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih 

rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu 

hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. 

Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan 

ini digolongkan sebagai setengah menganggur. Misalnya, seorang 

buruh konstruksi/bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di 

suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu 

proyek berikutnya. 

2.2. Cara mengukur tingkat pengangguran 

Badan statistik negara bertugas untuk menghimpun data 

pengangguran dan aspek-aspek tenaga kerja lainnya yang 
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mengelompokannya ke dalam salah satu kategori bekerja, pengangguran 

dan tidak termasuk angkatan kerja .Seseorang dikatakan bekerja jika ia 

menghabiskan beberapa hari pada minggu sebelumnya untuk 

mengerjakan pekerjaan yang dibayar kemudian. Seseorang dianggap 

pengangguran jika ia berhenti bekerja sementara atau sedang mencari 

pekerjaan. Seseorang yang tidak termasuk kedalam dua kategori tersebut 

, misalnya mahasiswa penuh waktu, ibu rumah tangga dan pensiunan 

tidak termasuk kedalam angkatan kerja.  

Setelah mengelompokan seluruh individu kedalam tiga kategori di 

atas maka badan pusat statistik negara akan menghitung statistik untuk 

merangkum kondisi angkatan kerja, dengan formulasi 

(Mankiw,2012;111) : 

a. Angkatan Kerja, yaitu jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja 

Angkatan Kerja = Jumlah orang yang bekerja + Jumlah orang 

yang tidak bekerja 

b. Tingkat Pengangguran, yaitu persentase angkatan kerja yang tidak 

bekerja : 

                              
                           

              
     

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase 

jumlah populasi penduduk dewasa yang termasuk ke dalam angkatan 

kerja 
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3. Kurva Phillips 

A.W. Phillips adalah salah satu peneliti yang dikenal mengenai 

inflasi yang dari teorinya menghasilkan hubungan dalam suatu kurva 

yang di kenal dengan kurva phillips. Penelitian yang berjudul “The 

Relation between Unemployment and ther are of Change of Money 

Wages Rates in The United Kingdom” (1861 1957). Dalam hal ini 

phillips ingin mengetahui hubungan antara tingkat inflasi dan Tingkat 

pengangguran. Full employment adalah suatu keadaan di mana setiap 

orang mau bekerja pada tingkat upah yang berlaku untuk memperoleh 

pekerjaan. Pada kenyataannya, keadaan full employment sebagaimana 

yang di katakana di atas tidak mungkin terjadi,sebab adanya ketidak 

sempurnaan dalam perekonomian, sebagai contoh ketidak sempurnaan 

informasi mengenai tersedianya lapangan kerja,ketidak sempurnaan 

dalam pasar barang dan pasar tenaga kerja, dan adanya pengangguran 

friksionl (Frictional Unemployment). 

Di dalam penelitian Phillips menemukan bahwa periode dimana 

tingkat pengangguran rendah,saat itu pula terjadi perubahan yang drastis 

atas tingkat upah. Penelitian Phillips tersebut kemudian di perluas dengan 

melihat hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, dan 

hubungan di antara ke dua variabel tersebut adalah sebagaimana yang di 

tujukan oleh gambar berikut ( Waluyo, 2009;180) : 
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Dari kurva diatas terlihat adanya hubungan timbal balik antara 

tingkat penganguran dan tingkat inflasi, yaitu apabila pemerintah ingin 

menetapkan tingkat penganguran rendah, maka hal ini dapat di capai 

dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan begitu sebaliknya. Korelasi 

negatif ini terjadi karena pengangguran yang rendah berhubungan dengan 

permintaan agregat yang pada gilirannya menaikan upah dan harga di 

seluruh perekonomian. 

Kenaikan permintaan agregat dipicu oleh banyaknya jumlah uang 

yang beredar di masyarakat, ketika jumlah uang beredar meningkat maka 

tingkat konsumsi konsumen pun juga akan meningkat sehingga 

menyebabkan permintaan agregat naik. Kenaikan permintaan agregat 

terhadap barang dan jasa dalam jangka pendek mengakibatkan hasil 

produksi barang dan jasa yang lebih besar dan tingkat harga lebih tinggi. 

Hasil produksi yang  lebih besar berarti pengerjaan yang lebih tinggi 

sehingga tingkat pengangguran lebih rendah. Selain itu, berapa pun 

tingkat harga pada tahun sebelumnya, semakin tinggi tingkat harga pada 
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Gambar 2.3. Kurva Phillips 



 
 

19 
 

tahun berjalan, semakin tinggi pula tingkat inflasi. Oleh karena itu, 

pergeseran pada permintaan agregat mendorong inflasi dan 

pengangguran kearah yang berlawanan (Mankiw,2012;290). 

C. Hubungan Antar Variabel Independen dan Variabel Dependen 

Hubungan Antara Tingkat Pengangguran dan Tingkat Inflasi 

Pada saat pertumbuhan ekonomi suatu Negara mengalami kenaikan, 

hal ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada di 

suatu Negara.  Salah satu akibat dari kenaikan pertumbuhan ekonomi adalah 

naiknya permintaan akan barang dan jasa dari masyarakat. Ketika permintaan 

barang dan jasa meningkat, maka peluang bagi para pencari kerjapun juga 

akan meningkatkarena perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja. Dari 

sini akan terlihat bahwa secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi dapat 

mempengaruhi tingkat pengangguran. 

Pada saat tingkat pengangguran rendah akibatnya tingkat inflasi akan 

meningkat. Pasalnya ketika tingkat pengangguran rendah, maka jumlah 

pendapatan nasional pun peningkat begitupula dengan tingkat konsumsi. 

Ketika konsumsi akan barang dan jasa terus meningkat, maka dari situlah 

harga-harga juga akan meningkat karena perusahaan akan menambah tenaga 

kerja untuk memenuhi banyaknya permintaan konsumsi masyarakat. Hal ini  

berakibat bertambahnya jumlah biaya produksi dalam suatu perusahaan. Dan 

untuk menutupi besarnya biaya produksi, maka perusahaan akan 
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meningkatkan harga-harga barang dan jasa. Kenaikan harga inilah yang 

memicu terjadinya inflasi. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kurva Phillips merupakan kurva yang menggambarkan tingkat inflasi 

dan pengangguran. Dalam teori kurva phillips, inflasi yang rendah akan di 

ikuti oleh inflasi yang tinggi, begitupula sebaliknya ketika inflasi tinggi maka 

akan di ikuti oleh tingkat pengangguran yang rendah. Analisis yang di 

lakukan berdasarkan teori kurva phillips adalah untuk mengetahui bagaimana 

konsistensi trade-off inflasi dan pengangguran yang ada di Indonesia dengan 

pendekatan kurva phillips.  

Pengujian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode 

Model Regresi Dinamis yang terdiri dari pengujian hipotesa yaitu Uji Vector 

Auto-Regression (VAR), Error Correction Model (ECM), dan Partial 

Adjustment Model (PAM).  Sedangkan untuk pengujian hubungan antara 

inflasi dan pengangguran digunakan uji Korelasi Product Moment. Uji 

tersebut digunakan untuk melihat apakah inflasi dan pengangguran memiliki 

hubungan negative seperti yang di jelaskan dalam teori kurva philips, atau 

memiliki hubungan positif yang bertolak belakang dengan teori atau bahkan 

tidak memiliki hubungan. 
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Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran 

Pengujian Statistik : F-statistik, t-
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E. Hipotesis 

Dari tinjauan penelitian terdahulu, maka di susun hipotesis sementara yaitu : 

Sesuai dengan kurva Phillips, terdapat pengaruh yang negatif antara tingkat 

inflasi dan tingkat pengangguran. 

 




