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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilakukan oleh Pribadi dkk (2015) dengan judul “Pengaruh 

Investasi, Tenaga Kerja, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabapaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel investasi, tenaga terja, inflasi, dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini 

mengatakan bahwa invesatasi, tenaga kerja, infalasi dan pengeluaran pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana peningkatan 

semua variabel independen akan diikuti oleh peningkatan variabel dependen.  

Selanjutnya, oleh Prok (2015) dengan judul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara selama Periode 

Otonomi Daerah 2001-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana variabel yang diteliti 

ada Jumlah  lahan, investasi swasta dan jumlah angkatan kerja. Hasil dari 

penelitian ini adalah investasi swasta dan jumlah lahan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel tenaga kerja 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Selanjutnya, oleh Susi dkk (2015) dengan judul “Pengaruh Investasi, 

Tenaga Kerja, dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Buleleng Periode 2008-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh investasi, tenaga kerja, dan ekspor terhadap pertumbuhan di kabupaten 

Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh dari investasi, 
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tenaga kerja dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana semua variabel 

yang digunakan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya 

kenaikan akan variabel bebas akan mempengaruhi kenaikan pertumbuhan 

ekonomi begitu juga sebaliknnya, penurunan dari variabel bebas akan 

mengakibatkan penurunan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang digunakan terdapat perbedaan 

variabel dalam penelitian ini dalam  hal variabel dan konteks wilayahdanwaktu 

yang digunakan. Dimana dalam penelitian ini lebih menyempurnakan penelitian-

penelitian sebelumnya dengan melakukan pemisahan dalam variabel investasi 

asing yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 

Kedua variabel tersebut diharapkan mampu menjelaskan variabel manakah yang 

lebih berpengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal 

Asing terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemisahan ini belom 

pernah dilakukan oleh Pribadi (2015), Susi (2015), danProk (2015) yang hanya 

menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagai variabel investasi dan 

belom bias membuktikan variabel luas lahan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi akan dihapuskan dalam model. 

B. Teori danKajian Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat 

bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). 
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 Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 

perumbuhan menyangkut perkembangan yang dinamis tunggal dan diukur dengan 

meningkatkan hasil produksi dan pendapatan (Djojohadikusumo, 1994). 

 Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan/pengurangan 

pendapatan nasional (produksi nasional/ GDP/ GNP) dalam satu tahun tertentu, 

tanpa memperhatikan perumbuhan penduduk dan aspek lainnya (Mahyudi, 2004: 

1). 

Berdasarkan pendapat dari ketiga penulis tersebut dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari suatu perekonomian. Pertumbuhan 

ekonomi juga bisa dikatakan sebagai indikator keberhasilan suatu 

pembangunan.Perubahan dalam suatu negara akan mendorong suatu negara untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang semakin banyak. Kemampuan ini diakibatkan 

oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. 

Semuanya ini akan mendorong investasi dan investasi akan menambah barang 

modal dan teknologi yang digunkan juga makin berkembang. Disamping itu 

tenaga kerja akan bertambah sebagai perkembangan penduduk seiring dengan 

meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.  

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ 

Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakan kenaikan tersebut lebih 

besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan 

struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). 
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Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan masyarakat secara 

keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 

(added value) yang terjadi (Taringan, 2005). Perhitungan pendapatan wilayah 

sebelumnya dibuat dalam harga berlaku. Namun adar dapat melihat pertambahan 

dari satu kurun waktu ke kurun waktu selanjutnya, harus dinyatakan dalam nilai 

riel, atinya dinyatakan dalam harga konstan.  

Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi 

yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) 

yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah 

tersebut.Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam 

jangka panjang.” Dimana pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses inter 

perekonomian tersebut, bukan berasal dari luar atau bersifat sementara 

(Boediono,1985). 

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan 

jasa secara nasional. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah 

akan diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut harga konstan seperti yang dikatakan oleh (Tarigan, 2005). 

Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output 

perkapita dalam jangka panjang. Dari proses dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi kita akan memahami indikator pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Aspek 

dari indikator tersebut relevan untuk dianalisis sehingga kebijkan-kebijakan 
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ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi dapat dinilai efektivitasnya. 

2. Teori Pertumbuhan Klasik  

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok 

barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang 

digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada 

banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya 

kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 

2008). 

Menurut ahli-ahli klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi 

tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk 

sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari 

investasi yang dibuat adalah tinggi, para pengusaha akan mendapatkan 

keuntungan yang besar. Hal ini akan menimbulkan investasi baru, dan 

pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus 

berlangsung. Jika penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan 

menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah 

menjadi negatif, ini mengakibatkan kemakmuran masyarakat menurun kembali. 

Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah, Apabila 

keadaan ini dicapai, maka ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan yang tidak 

berimbang (stationary state). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya 
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mencapai tingkat cukup hidup (subsistence). Menurut pandangan ahli-ahli 

ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya 

keadaan tidak berimbang tersebut. 

Berdasarkan penjelasan ahli-ahli ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori 

yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. 

Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Dari uraian tersebut dapat 

dilihat apabila kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi 

daripada pendapatan per kapita. Akibatnya pertambahan penduduk akan 

menaikkan pendapatan per kapita. Di sisi lain, apabila penduduk sudah terlalu 

banyak, hokum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi 

fungsi produksi, maka produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. 

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi 

semakin lambat pertumbuhannya. 

3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) 

dari Amerika Serikat dan T.W Swan (1956) dari Australia. Model Solow-Swan 

menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan 

teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi (Tarigan, 2005). 

Solow-swan menggunkan model fungsi produksi yang memungkinkan 

adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian syarat-

syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam model  solow-swan 

kurang restriktif disebabkan adanya kemungkinan substistusi antara modal dan 
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tenaga kerja. Hal ini berarti adanya fleksibilitas dalam modal-output dan modal-

tenaga.  

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat 

menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak 

memcampuri/mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas 

kebijkan fisikal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga 

sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahanya penawaran tenaga kerja, dan 

peningkatan teknologi (Tarigan, 2005). 

Dalam model Solow-Swan masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. 

Oleh sebab itu fungsi produksinya berbentuk: 

     (     ) 

 Dimana : 

   = Pertumbuhan ekonomi 

K = Akumulasi Modal 

L = Tenaga Kerja  

T = Teknologi 

Dalam kerangka ekonomi wilayah, Richardson (dalam Sihotang, 1977 : 

39) kemudian menderivasikan rumus di atas menjadi sebagai berikut : 

        (    )     

Dimana : 

   = Besarnya Output 

   = Tingkat pertumbuhan Modal 

   = Tingkat pertumbuhan tenaga kerja  
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   = Kemajuan teknologi 

A = bagian yang dihasilkan faktor modal 

(1-a) = Bagian yang dihasilkan oleh faktor di luar modal. 

Agar faktor produksi selalu berada pada kapasitas penuh perlu mekanisme 

yang menyamakan investasi dengan tabungan (dalam kondisi full employment). 

Dengan demikian, pertumbuhan mantap membutuhkan syarat bahwa : 

       
  
  
   

     = Marginal productivity of capital 

Jika p sudah tertentu dan a tetap kostan maka Y dan K harus tumbuh dengan 

tingkat yang sama. Syarat keseimbangan bagi keseluruhan sistem adalah : 

∑   
   

 ∑   
   

 

(walaupun disuatu region (wilayah) tabungan bisa saja tidak sama dengan 

investasi)  

Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya 

lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar sempurna 

marginal productivity of labour (MPL) Adalah fungsi langsung tapi bersifat 

terbalik dari marginal productivity of capital (MPK). Hal ini bisa dilihat dari rasio 

modal tenaga kerja (K/L). 

Apabila tiap daerah dimisalkan menghasilkan output yang homogen dan 

fungsi produksi yang identik maka di daerah yang K/L-nya tinggi terdapat upah 

riil yang tinggi dan MPK yang rendah. Adapun di daerah yang K/L-nya rendah 

terdapat upah riil yang rendah tetapi MPK yang tinggi (Tarigan, 2005). Sebagai 
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akibatnya modal akan mengalir dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang 

upahnya rendah karena akan memberikan balas jasa (untuk modal) yang lebih 

tinggi. Sebaliknya , tenaga kerja akan mengalir dari daerah yang upahnya rendah 

ke daerah yang upahnya tinggi. Mekanisme di atas pada akhirnya menciptakan 

balas jasa faktor-faktor produksi di semua daerah daerah yang sama. Dengan 

demikian perekonomian regional/ pendapatan perkapita regional akan mengalami 

konvergensi (makin sama). 

4. Investasi  

Investasi adalah sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-

barang dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama 

menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan 

untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Di dalam neraca nasional atau 

struktu produk domestik bruto (PDB)  menurut penggunanya investasi 

didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (domestic fixed capital 

formation)(Fatmiah,2007). 

Investasi sebagai salah satu komponen pembentuk PDB atau (PDRB), 

memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Semakin besar investasi akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang dicapai (BPS). 

Investasi adalah kata kunci dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi, 

karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara 

otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan 

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.  
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Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan 

kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional 

dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga 

fungsi penting investasi (Sukirno,2010), yaitu :  

1. Investasi merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat, sehingga 

kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat. 

2. Pertamabahn barang modal sebagai akibat investasi akan menambah 

kapasitas produksi. 

3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi 

Investasi ada dua jenis (Sukirno, 2010), yaitu : 

 Investasi Terdorong 

Adanya jenis investasi ini dikarenakan adanya suatu permintaan 

penambahan yang diakibatkan kenaikan pendapatan. Ketika 

pendapatan bertambah, maka permintaan akan konsumsi akan 

meningkat, sedangkan kenaikan konsumsi adalah kenaikan 

permintaan. 

 Investasi Otonom 

Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak berpengaruh 

pada pendapatan nasioanal. Tinggi rendahnya pendapatan nasional 

tidak akan menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan. 
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Secara statistik investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang 

modal dan peralatan produksi dibagi menjadi empat (4) komponen (Sukirno, 

2000), yaitu: 

1. Investasi perusahaan swasta 

2. Pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal 

3. Perubahan dalam inventaris 

4. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah 

Investasi perusahaan merupakan komponen terbesar dari investasi dalam 

suatu negara pada tahun tertentu. Pengeluaran investasi seringkali menjadi bahan 

penelitian bagi banyak peneliti. Berdasarkan hal ini penulis menggunakan variabel 

ini yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA). 

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaanya sejak dikeluarkannya 

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta 

dibagi menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 

Dengan demikian semakin meningkatnya investasi diharapkan akan mendorong 

pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber 

daya di suatu daerah. Dan diharapakn hal ini akan mendorong tingkat PDRB. 

5. Hubungan antara Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembentukan Modal merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, dalam 

hal ini bisa dikatakan bahwa pembentukan modal merupakan dasar dari 
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pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak modal yang kucurkan maka pertumbuhan 

ekonomi akan semakin cepat berkembang. Adanya akumulasi modal dapat 

membantu peningkatan output dan pendapatan di masa yang akan datang sehingga 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999). 

Persedian modal adalah determinan output perekonomian yang penting 

karena persediaan modal bias berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bias 

mengarah kepertumbuhan ekonomi. Biasanya, terdapat dua kekuatan yang 

mempengaruhi persedian modal, yaitu: investasi dan depresiasi. Investasi 

mengacu pada pengeluran untuk perluasan usaha dan peralatan baru dan hal itu 

menyebabkan persediaan modal bertambah. Deperesiasi mengacu modal dan hal 

itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Investasi yang paling mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah investasi asing yaitu Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal  dan Penanaman Modal Asing 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi memilik hubungan positif. 

6. Tenaga Kerja 

a. Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Batas usia kerja yang 

di anut oleh Indonesia adalah minimum 15 tahun, tanpa batas umur 

maksimum. Jadi penduduk yang sudah berusia 15 tahun ke atas tergolong 

tenaga kerja. 
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Tenaga kerja terdiri atas dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia 

kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak 

bekerja, dan yang sedang mencarai pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan 

kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang tidak bekerja, tidak 

mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang 

yang kegiatannya sekolah menerima pendapatan tapi bukan merupakan 

imbalan langsung atas jasa kerjanya (Dumairy, 1996 dalam Fauzan, 2014). 

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari 

lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang 

tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di 

suatu negara, diamana salah satu untuk melihat perkembangan ketenaga 

kerjaan di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah gambaran jumlah angkatan kerja 

dalam suatu kelompok umur sebagai presentasi penduduk dalam kelompok 

umur tersebut, yaitu membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah 

tenaga kerja. 

Banyak tidaknya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah 

penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan 

usia kerja akan menghasilakan angkatan kerja yang banyak. Angkatan kerja 

yang banyak tersebut diharapakan akan mampu memacu peningkatan kegiatan 

ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Pada kenyataannya jumlah penduduk yang bannyak tidak selalu memberikan 

dampak yang positif terhadap kesejahteraan.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) 

Gambar 2.1. Gambaran Ketenagakerjaan 

 

Dari bagan di atas terlihat bahwa angkatan kerja merupakan bagian dari 

penduduk yang termasuk kedalam usia kerja. Usia kerja adalah suatau tingkat 

umur seseorang yang diharapakan sudah dapat bekerja dan menghasilkan 

pendapatan sendiri. Selain penduduk usia kerja, ada juga penduduk diluar usia 

kerja, yaitu dibawah usia kerja dan diatas usia kerja. Penduduk yang dimaksud 

yaitu anak-anak usia sekolah dan yang sudah pensiunan atau usia lanjut.  

Bagian lain penduduk dalam usia kerja adalah bukan angkatan kerja. 

Yang termasuk didalamnya adalah para remaja yang sudah termasuk usia kerja 

tetapi belum bekerja atau belum mencari pekerjaan karena masih sekolah, ibu 

rumah tangga pun termasuk kedalam kelompok bukan angkatan kerja. 

Penduduk dalam usia kerja yang termasuk angkatan kerja, 

dikelompokkan menjadi tenaga kerja (bekerja) dan bukan tenaga kerja 

Penduduk 

Bukan Usia 
Kerja 

Bukan 
Angkatan Kerja 

Sekolah Rumah Tangga Lain-lain 

Usia Kerja 

Angkatan Kerja 

Bekerja  Mencari Kerja 
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(mencari pekerjaan atau menganggur). Tenaga kerja (Man Power) adalah 

bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut serta dalam proses produksi 

serta menghasilkan barang atau jasa. 

b. Perencanaan Tenaga Kerja 

Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan 

angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara 

otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi TPAK 

semakin baik, karanea itu berarti partisipasi angkatan kerja akan semakin 

meningkat. Bila peningkatakan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya 

partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini berarti peningkatan TPAK diiringi 

dengan menurunnya partisipasi penduduk yang bekerja, ini pertanda bahwa 

pemicu tingginya TPAK adalah meningkatnya penduduk yang mencari 

pekerjaan. Dengan kata lain, mengakibatkan bertambahnya pengangguran 

(Mulyadi, 2003). 

Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, 

produktif dan memberikan imbalan dan penghargaan ekonomi dan sosial 

jangka panjang. Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subyek yang 

melakukan segala kegiatan pembangunan, akan tetapi juga penting karena 

pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan memberikan daya beli 

kepada masyarakat dan seterusnya menimbulkan permintaan efektif mengenai 

barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan. Atau dengan kata lain 

pekerjaan yang memberikan upah yang layak akan mampu menimbulkan dan 

menumbuhkan pasar dalam negeri (Soeroto, 1986). 
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Perencanaan tenaga kerja adala suatu proses yang hasilnya berupa 

rencana tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dapat didefinisikan 

berdasarkan hasilnya atau proses pelaksanaannya. Berdasarkan hasilnya 

perencanaan tenaga kerja adalah proses untuk membuat rencana kebijaksanaan 

dan program ketenagakerjaan. Perencanaan tenaga kerja adalah usaha 

menemukan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada waktu 

sekarang dan mendatang serta usaha untuk merumuskan kebijaksanaan dan 

program yang relevan dan konsisten untuk mengatasinya (Soeroto, 1986).  

Berdasarkan definisi maka ada dua jenis perencanaan tenaga kerja 

yaitu: 

1) Perencanaan Tenaga Kerja Mikro 

Perencanaa tenaga kerja mikro adalah yang dilakukan dalam 

perusahaan atau lembaga pemerintahan atau swasta. Masalah yang hendak 

dicarikan pemecahan biasanya terdiri atas kebutuhan atau kekurangan 

pekerja atau pegawai, kekurangan keterampilan, kebuthan menggantikan 

pegawai yang keluar karena pensiun dan sebab lain, produktivitas rendah 

dan sebagainya. Sedangkan cara pemecahannya dapat berupa penerimaan 

pegawai baru, pendidikan atau latihan penataran, pemindahan, promosi dan 

sebagainya. Perencanaan tenaga mikro disebut pula perencanaan personalia 

atau kepegawaian (Soeroto, 1986). 

2) Perencanaan Tenaga Kerja Makro 

Perencanaan tenaga kerja makro adalah perencanaan tenaga kerja 

yang dilakukan untuk suatu wilayah, misalnya kota, provinsi, negara dan 
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mencakup semua sektor-sektor ekonomi. Ini biasanya dilakukan oleh 

pemerintah dalam rangka kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Karenanya 

perencanaan tenaga kerja merupakan salah satu bagian perencanaan 

pembangunan. Tergantung pada wilayah yang dicakup, perencanaan tenaga 

kerja makro dapat disebut perencanaan tenaga kerja nasional atau daerah. 

Hasilnya berupa rencana tenaga kerja nasional atau rendah (Soeroto, 1986). 

Masalah yang hendak dicarikan pemecahannya berupa 

ketidakseimbangan dalam pasar kerja antara persediaan dan kebutuhan tenaga 

kerja. Ketidakseimbangan ini dapat berupa pengangguran, setengah 

pengangguran, kekurangan lapangan pekerjaan produksi dan remuneratif, 

kemiskinan dan ketidaklayakan dalam pasar kerja makro. 

7. Hubungan antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi  

Seperti halnya dalam teori ekonomi neoklasik mengatakan bahwa fungsi 

dari pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, tenaga kerja dan tegnologi 

yang digunakan. Maka dapat disimpulakan semakin besarnya tenaga kerja akan 

meningkat pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan bahwa dengan adanya tenga kerja 

akan meningkatkan produksi dan produksi tersebut akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi (Taringan,2005). Hubungan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi 

memliki hubungan positif. 

8. KerangkaPemikiranTeoritis 

Penelitian ini mendasar pada model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik. 

Dalam model Solow-Swan masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. Oleh 

sebab itu fungsi produksinya berbentuk: 
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     (     ) 

 Dimana : 

   = Pertumbuhan ekonomi 

K = Akumulasi Modal 

L = Tenaga Kerja  

T = Teknologi 

Dalam penelitian ini Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera sebagai (Y) 

:Akumulasi Modal dilihat melalui:  Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA); Tenaga Kerja dilihat 

dari jumlah Tenaga Kerja (TK), sehingga diperoleh persamaan : 

Y = f(PMDN, PMA, TK) 

Dari persamaan diatas maka diperoleh : 

Y =                   

Keterangan : 

PMDN = Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

PMA = Realisasi Penanaman Modal Asing 

TK = Jumlah Tenaga Kerja 

A   = Konstanta 

          = Koefisien 

Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman 

Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera selama periode 2011-

2015 dijadikan sebagai variable bebas yang secara parsial atau bersama-sama 

diduga mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera. Skema 
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hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel yang mempengaruhinya 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber: Prok (2015) 

Gambar 2.2.KerangkaPemikiran 

C. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena 

atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan 

pernyataan tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta 

merupakan pernyataan yang paling spesifik (Kuncoro, 2010). 

Berdasarkan urain dari di atas maka penelitian ini menggunakan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

2. Diduga Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

3. Diduga Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Penanaman Modal 

DalamNegeri (PMDN) 

Penanaman Modal Asing 

(PMA) 

TenagaKerja (TK) 

PertumbuhanEkonomi 


