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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau referensi 

untuk melakukan penelitian ini. Dengan adanya penelitian terdahulu maka penulis 

dapat mengetahui perbedaan apa yang terjadi antara penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu. 

Ningsih (2010), meneliti tentang Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1988-2008. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, inflasi, pertumbuhan ekonomi 

dan pengangguran. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah analisis regresi 

linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Dan untuk 

memenuhi analisis regresi tersebut peneliti menggunakan uji asumsi klasik dan uji 

hipotesis. Data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Jenis data yang 

digunakan adalah time series (runtun waktu) dari tahun 1988-2008. Sumber data 

dari penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia 

(BI). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat pengaruh antara inflasi 

dengan tingkat pengangguran di Indonesia periode tahun 1988-2008. Dimana 

inflasi yang terjadi di Indonesia tidak selalu memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dimana tujuan dalam penelitian ini 

yang pertama, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran di 

Indonesia periode tahun 1988 sampai dengan tahun 2008. Kedua, untuk 
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mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia 

periode tahun 1988 sampai dengan tahun 2008. 

Pramesthi (2013), meneliti tentang Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Trenggalek. Variabel yang 

digunakan dari penelitian ini yaitu pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan 

ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dalam mengolah 

data, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-

variabel yang menjelaskan menjadi tidak efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Trenggalek, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Trenggalek, untuk mengetahui pengaruh pengangguran 

dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek, untuk 

mengetahui kebijakan apakah yang dibuat untuk mengurangi pengangguran dan 

inflasi di Kabupaten Trenggalek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengangguran berpengaruh negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, 

inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan 

inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengangguran dan inflasi adalah salah satu 

penyebab dari kenaikan pertumbuhan ekonomi. 

Septiatin (2016), meneliti tentang pengaruh inflasi dan tingkat 

pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah X1: inflasi, X2: pengangguran, dan Y: 
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pertumbuhan ekonomi. Dimana dalam menganalisis data, penelitian ini 

menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat diartikan bahwa ketika 

inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan rendah. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengangguran 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena 

walaupun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan akan tetapi 

tingkat pengangguran tidak mengalami penurunan yang berarti. 

Qomariyah (2013), meneliti tentang pengaruh tingkat inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur. Tujuan 

dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara 

masing-masing (parsial) tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2001-2011. (2) untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama (simultan) inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur pada 

tahun 2001-2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah X1: 

inflasi, X2: pertumbuhan ekonomi, Y: pengangguran. Pada penelitian ini 

menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji linieritas, dan 

menggunakan alat analisi regresi berganda. 
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Hasil dari penelitian ini adalah (1) tidak ada pengaruh tingkat inflasi 

terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2001-2011. (2) ada 

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa 

Timur pada tahun 2001-2011. (3) ada pengaruh secara bersama-sama tingkat 

inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa 

Timur tahun 2001-2011. 

Setelah mengetahui penelitian terdahulu maka, peneliti dapat 

mengetahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. 

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah dengan tahun yang terbaru. 

B. Landasan Teori 

 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith 

Dimana Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 

tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa 

bercocok tanam, perdagangan dan yang terkhir adalah tahap perindustrian. 

Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke 

masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan 

semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku. Dimana 

dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input 

(masukan) bagi proses produksi. Pembagian kerja merupaka titik sentral 

pembahasan dalam teori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktifitas 

tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak 
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lepas dari faktor-faktor pendorong yaitu: (1) peningkatan keterampilan pekerja, 

dan (2) penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi 

jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian yang 

modern yang kapitalistik. 

Dimana dalam teori ini, akumulasi modal akan menetukan cepat atau 

lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut 

diperoleh dari tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dicatat bahwa 

akumulasi modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung 

masyarakat, sementara disisi lain kemampuan menabung masyarakat ditentukan 

oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumberdaya yang ada. 

Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan 

memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan 

kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan model, 

mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas 

pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. 

Pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak 

mampu lagi mengimbangi aktifitas ekonomi yang ada. Keterbatasan sumberdaya 

merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi tersebut, 

bahkan dalam perkembangannya hal tersebut justru menurunkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Dimana penurunan pertumbuhan ekonomi akan terus 

terjadi karena mata rantai tabungan, akumulasi modal, dan investasi tetap terjalin 

dan berkaitan etat satu sama lain (Kuncoro, 2000). 
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b. Teori Harrod-Domar 

Dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dibangun berdasarkan 

pengalaman negara maju. Kesemuanya dialamatkan kepada perekonomian 

kapitalis maju dan mencoba menelaah persyaratan pertumbuhan mantab (steady 

growht) dalam perekonomian seperti itu. 

1.) Persyaratan Pertumbuhan Mantab 

Dimana Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di 

dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang 

dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan, dan kedua, ia 

memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock 

modal. Yang pertama dapat disebut sebagai “dampak permintaan” dan yang kedua 

“dampak penawaran” investasi. Karena itu, selama investasi netto tetap 

berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun 

demikian, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada pekerjaan 

penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut 

keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif 

modal meningkat. Kalau tidak, setiap perbedaan dari keduanya akan 

menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas nganggur (idle). Hal ini 

memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga akhirnya 

akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan 

pekerjaan pada periode berikut-berikutnya dan menggeser perekonomian keluar 

jalur ekuilibrium pertumbuhan mantab. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang 

diperlukan ini dapat disebut sebagai “tingkat pertumbuhan terjamin” (waranted 

rate of growht) atau “tingkat pertumbuhan kapasitas penuh (Jhingan, 2000). 
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c. Teori Solow 

Dimana dalam model yang dikembangkan oleh Solow terdapat 

kemungkinan adanya perubahan pada tingkat bunga maupun pada tingkat upah. 

Proses pertumbuhan dilihat sebagai suatu proses yang berlangsung dengan 

perimbangan-perimbangan yang variabel di antara faktor-faktor produksi. Harga-

harga produksi adalah fleksibel sehingga ada kemungkinan substitusi di antara 

faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi. Dalam keadaan di 

mana jumlah tenaga kerja melebihi pasok modal, harga tenaga kerja (tingkat 

upah) akan menurun secara nisbi terhadap harga modal (tingkat bunga). 

Sebaliknya jika pertambahan modal melampaui pertambahan jumlah tenaga kerja, 

maka tingkat upah akan meningkat (Djojohadikusumo, 1994). 

 

2. Teori Inflasi 

a. Teori Kuantitas 

Dimana teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh sekelompok 

ekonom dari Chigago University, yang juga di kenal sebagai kelompok monetaris. 

Menurut pendapaat mereka bahwa inflasi hanya dapat terjadi bila ada kenaikan 

jumlah uang beredar. Harga-harga akan naik karena adanya kelebihan uang yang 

diciptakan atau diproduksi oleh bank sentral. 

Peningkatan jumlah uang yang beredar berarti meningkatkan saldo kas yang 

dimiliki oleh rumah tangga konsumen dan akibatnya akan meningkatkan 

pengeluaran konsumsi masyarakat. Selanjutnya jika terjadi peningkatan dalam 

konsumsi masyarakat, maka akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga, 

sehingga berakibat terjadinya inflasi. Mereka juga percaya bahwa sebab dasar 
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adanya tekana inflasi adalah keadaan sosial dan politik masyarakat (Waluyo, 

2013) 

 

b. Teori Keynes dan Teori Tekanan Biaya (Cosh Push Theory) 

Waluyo (2013) Dalam teori inflasi menurut pendekatan ini mengatakan 

bahwa inflasi terjadi karena suatu kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas 

kemampuan ekonominya, sehingga proses inflasi merupakan proses tarik menarik 

antar golongan masyarakat untuk memperoleh bagian masyarakat yang lebih 

besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat sendiri. Apabila hal ini 

selalu terjadi, maka akan timbul suatu kesenjangan inflasi (Inflationary Gap). 

Dimana tekanan dari golongan ini akan mengakibatkan kenaikan biaya (Cosh 

Push). 

 

c. Teori Strukturalis 

Dimana teori ini merupakan teori inflasi yang didasarkan pada pengalaman 

di negara-negara Amerika Latin dan mengaitkan timbulnya inflasi. Oleh sebab itu 

sering pula disebut teori inflasi jangka panjang. Dimana pada umumnya negara-

negara berkembang adalah eksportir bahan baku mentah yang merupakan 

masukan industri negara-negara maju secara teoritis mereka berharap bahwa 

ekspor mereka dapat meningkat bila mereka melakukaan perdagangan 

internasional. 

Kenaikan ekspor ini dengan sendirinya dapat dipakai untuk membiayai 

program pembangunan dan juga impor barang-barang yang mereka butuhkan. 

Yang menjadi permasalahannya adalah bahwa komponen barang-barang subtitusi 
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impor tersebut masih juga diimpor dan ongkos produksinya relatif lebih tinggi. 

Jelaslah bahwa dengan tingginya ongkos akan mengakibatkan harga barang-

barang tersebut menjadi lebih mahal. 

Kenaikan harga juga terjadi dikarenakan adanya ketidakselarasan antara 

produksi barang-barang kebutuhan pokok pangan dengan pertumbuhan penduduk. 

Jika pertumbuhan produksi pangan tersebut lebih kecil daripada pertumbuhan 

penduduk, berarti penawaran pangan lebih kecil dari permintaan pangan, 

akibatnya cenderung naik dan inflasi terjadi (Waluyo, 2013). 

 

3. Hubungan Inflasi Terhadap Pengangguran 

 

a. Teori Inflasi Model Kurva Philips 

Mankiw, (2006) Philips dalam sebuah artikel di jurnal Economica di 

Inggris. Yang berjudul “ The Relationship between Unemployment and the Rate of 

Change of Money Wages in the United Kingdom, 1861-1957. Dimana artikel 

Philips tersebut memperlihatkan korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan 

inflasi. Philips mengemukakan bahwa tahun-tahun dengan tingkat pengangguran 

yang rendah cenderung disertai dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan tahun-

tahun dengan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung disertai dengan tingkat 

inflasi yang rendah. 
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Gambar 2.1 

Kurva Philips 

Sumber: Mankiw, 2006 

Berdasarkan kurva Philips diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan 

yang negatif antara inflasi dan pengangguran. Dimana pada titik A tingkat inflasi 

rendang namun tingkat pengangguran tinggi. Begitu juga sebaliknya pada titik B 

tingkat inflasi tinggi dan tingkat pengangguran rendah. 

b. Trade-off Jangka-Pendek Antara Inflasi Dan Pengangguran 

Mankiw (2006) Pada setiap waktu, inflasi yang diharapkan dan guncangan 

penawaran bisa saja di luar kendali pembuat kebijakan tersebut. Namun dengan 

mengubah permintaan agregat, pembuat kebijakan bisa mengubah output, 
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pengangguran, dan inflasi. Pembuat kebijakan bisa memperbesar permintaan 

agregat untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan inflasi. Atau 

pembuat kebijakan bisa menekan permintaan agregat untuk meningkatkan 

pengangguran dan menurunkan inflasi. 

Gambar 2.2 menggambarkan persamaan kurva Philips dan menunjukkan 

tradeoff  jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.ketika pengangguran 

berada dalam tingkat alamiahnya (u =   ), inflasi bergantung pada inflasi yang 

diperkirakan dan guncangan penawaran (π =    + v). Parameter β menentukan 

kemiringan dari tradeoff  antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, 

untuk suatu tingkat inflasi yang diprediksikan, pembuat kebijakan dapat 

memanipulasi permintaan agregat untuk memilih kombinasi inflasi dan 

pengangguran pada kurva ini, yang disebut kurva Philips jangka pendek. Dalam 

jangka pendek, ada hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. 
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Gambar 2.2 

Kurva Philips jangka-pendek 

Sumber : Mankiw, 2006 

 

4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran 

a. Hukum Okun 

Mankiw (2006) Dimana siklus bisnis tidak hanya terlihat pada data 

perhitungan pendapatan nasional tapi juga pada data yang menggambarkan 

kondisi di pasar tenaga kerja. Pengukuran pasar tenaaga kerja lainnya 

menunjukkan cerita yang tidak jauh berbeda. Misalnya untuk lowongan 

pekerjaan, dimana yang diukur berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang 

dipasang di koran, menurun selama resesi. Secara sederhana, ketika ekonomi 

berada dalam kondisi resesi, maka pekerjaan sulit didapat. 

Relasi yang seperti apa yang kita harapkan antara pengangguran dan GDP 

riil? Karena tenaga kerja yang dipekerjakan menghasilkan barang dan jasa 

   

Inflasi, π 

Pengangguran, u 

   + v 

β 

1 
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sementara tenaga kerja yang tidak dipekerjakan tidak menghasilkan apa-apa, 

maka kenaikan tingkat pengangguran mestinya terasosiasi dengan penurunan 

GDP riil. Relasi negatif antara pengangguran dan GDP ini disebut sebagai hukum 

Okun, sesuai Arthur Okun. 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teori dalam penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

a. Inflasi diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. 

Kenaikan inflasi akan menurunkan pengangguran di 28 Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. 

H0 : inflasi diduga tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 

2011-2015. 

H1 :inflasi diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 

2011-2015. 

Pengangguran 
(Y) 

Inflasi (  ) 

 

Pertumbuhan 
Ekonomi (  ) 
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b. Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengangguran. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan 

pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-

2015. 

H0 : pertumbuhan ekonomi diduga tidak berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2011-2015. 

H1 : pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2011-2015. 

c. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pengangguran. Kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan 

menurunkan pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2011-2015. 

H0 : inflasi dan pertumbuhan ekonomi diduga tidak berpengaruh negatif 

signifikan terhadap pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2011-2015. 

H1 : inflasi dan pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif 

signifikan terhadap pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2011-2015. 


