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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sulastri (2015), bertujuan untuk

menganalisis dan menguji secara parsial dan simultan dari variabel investasi, 

tenaga kerja, dan ekspor terhadap PDRB sektor industri di Pulau Jawa periode 

2004-2014. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian menggunakan teknik 

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa secara parsial 

investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) sedangkan tenaga kerja dan ekspor berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sector 

industri pada era rezim SBY.  

Ratri (2013), Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan 

mendeskripsikan tenaga kerja, Upah MinimumRegional (UMR) dan Pendapatan 

Asli Daerah terhadap PDRB perkapita di wilayah Kedungsepur. Teknik analisis 

yang digunakan yaitu Regresi Linier Berganda dengan metode GLS. Dari Hasil 

penelitian ini didapatkan hasil bahwa variabel UMR, dan PAD berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap PDRB perkapita Kabupaten/Kota di kawasan 

Kedungsepur, sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

PDRB per kapita Kabupaten/Kota di kawasan Kedungsepur. 

Yozi dan Ayunda (2015), melakukan penelitian dengan variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitiannya adalah PDRB, sedangkan variabel-variabel 

independen yang digunakan yaitu tabungan, kredit, Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) dan belanja daerah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh 

dan mendeskripsikan tabungan, kredit, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Teknik analisis yang digunakan 

yaitu Regresi Linier Berganda dengan model OLS. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel tabungan dan kredit berpengaruh signifikan, sedangkan 

variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah tidak signifikan terhadap 

PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012.  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan dengan 

peneliti sekarang dalam konteks wilayah, waktu dan variabel penunjang lain, dimana 

variabel yang diambil yaitu Tenaga Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan 

jumlah Kredit yang disalurkan. Ketiga variabel tersebut diharapkan mampu 

menjelaskan variabel manakah yang lebih berpengaruh antara Tenaga kerja, UMK, 

dan jumlah kredit yang disalurkan untuk meningkatkan PDRB di Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

1.1 Pengertian PDRB 

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dari 

suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan 

perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang 

bersifat kuantitatif (quntitative change) dan bisanya dihitung dengan menggunakan 

data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total 
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market value) dari barang akhir dan jasa (final goods and service) yang dihasilkan 

dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan Indikator penting 

untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, 

baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB 

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 

dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar 

harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga 

konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar 

Widodo (2006). 

1.2  Metode Perhitungan PDRB 

1.2.1 Metode Langsung 

1. Pendekatan Produksi 

Pendekatan Produksi (production approach) produk nasional atau produk 

domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. 

GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan 

dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan 



10 
 

 
 

jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

              

Dimana : 

Y = produk nasional atau produk nasional bruto (GNP atau GDP) 

P = harga barang unit ke-1 hingga unit ke-n 

Q= jumlah barang jenis ke-1 hingga jenis ke-n 

2.   Pendekatan Pendapatan. 

Pendekatan pendapatan (income approach) adalah suatu pendekatan 

dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan 

dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. 

Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur- unsur 

atau jenis-jenis pendapatan. 

a. Kompensasi untuk pekerja (compensation for employees), yang terdiri dari 

upah (wages) dan gaji (salaries) ditambah faktor rent terhadap upah dan gaji 

(misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana 

jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan 

nasional. 

b. Keuntungan perusahaan (corporate provit), yang merupakan kompensasi 

kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan 

untuk membayar pajak keuntungan perusahaan (corporate profity takes), 
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sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (stockholders) sebagai 

deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan 

yang tidak dibagikan. 

c. Pendapatan usaha perorangan (proprictors income), yang merupakan 

kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari self 

employeed person, misalnya petani, self employeed profesional, dan lain-

lain.dengan perkataan lain proprictors income merupakan pendapatan new 

korporasi. 

d. Pendapatan sewa (rental income of person), yang merupakan kompensasi 

untuk pemilik tanah, rental businees dan recidential properties, termasuk 

didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang          tidak terikat dalam 

bisnis real estate : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang non 

form yang dihuni oleh pemiliknya sendiri; dan royalties yang diterima oleh 

orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam. 

e. Bunga netto (net interest) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan 

dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto 

yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan 

yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk didalamnya. Secara matematis 

pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

NI = Yw + Yi + Ynr + Ynd 

Dimana: 
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Yw = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak 

Yr = Pendapatan dari bunga 

Ynr dan Ynd = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan 

lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak. 

2. Pendekatan Pengeluaran 

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau 

produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar 

dari seluruh pemintaan akhir (final demand) atas output yang dihasilkan dalam 

perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain 

produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai 

pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan 

jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran 

pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar 

negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M). 

1.2.2. Metode Tidak Langsung 

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan 

mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan 

ekonomi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar 

tergantung atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut 

melalui PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan regional 

suatu provinsi dapat diukur untuk menghitung kenaikan tingkat pendapatan 

masyarakat. Kenaikan ini dapat disebabkan karena dua faktor yaitu: 
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a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli penduduk 

(kenaikan rill). 

b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan 

pendapatan yang disebabkan karena kenaikan harga pasar tidak menaikkan 

daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan pendapatan 

yang tidak riil. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas untuk 

mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnnya (riil) maka faktor yang 

harus dieliminir pendapatan regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi 

belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku, 

sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi 

diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan. 

1.3 Teori-Teori PDRB 

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan 

mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan out put perkapita 

dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor 

tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan 

(Boediono, 1999). 

 Teori Harodd – Domar 

Model pertumbuhan Harodd – Domar dibangun berdasarkan 

pengalaman negara maju. Harodd – Domar memberikan peranan kunci 

kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, mengenai watak 

ganda yang dimiliki oleh investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan 
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kedua ia memperbesar kapasitas produksi pertanian dengan cara menaikkan 

stok modal. Karena itu selama investasi netto tetap berjalan , pendapatan 

nyata dan out put akan senantiasa tambah besar. 

Harodd – Domar (Suryana, 2000) mengembangkan analisa Keynes 

yang menekankan perlunya penanaman modal dalam menciptakan 

pertumbuhan ekonomi . Setiap usaha harus menyelamatkan proporsi tertentu 

dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan 

digunakan dalam investasi yang baru. 

1. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat (Subijanto, 2011: 708).  

Tenaga kerja juga didefinisikan penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang 

sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah 

dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga 

menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur (Manullang, 2001). 

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari 

atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah 

memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-



15 
 

 
 

Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup 

sehari-hari.  

a. Klasifikasi Tenaga Kerja 

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar 

yang ditentukan (Partanto, 2001). Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah 

pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria 

yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Yaitu : 

 Berdasarkan Penduduknya 

1) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau 

jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan 

jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau 

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2008:59). 

2) Bukan Tenaga Kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau 

bekerja, meskipun ada permintaaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga 

Kerja No.13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang 

berusia dibawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini 

adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

 Berdasarkan Batas Kerja 

1) Angkatan Kerja  
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Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun 

yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang 

sedang aktif mencari pekerjaan. 

2) Bukan Angkatan Kerja 

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang 

kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh 

kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan 

orang cacat, serta para pengangguran sukarela. 

 Berdasarkan Kualitasnya 

1) Tenaga Kerja Terdidik 

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau 

kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau Pendidikan formal dan 

nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 

2) Tenaga Kerja Terlatih 

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang 

tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan 

latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. 

Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. 

3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih  

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang 

hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya: kuli, buruh angkut, pembantu rumah 

tangga, dan sebagainya (Dwiyanto, 2006:45).  
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b. Masalah Ketenagakerjaan 

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia disepanjang perjalanan 

menjadi bangsa yang merdeka adalah masalah pengangguran, dimana pemerintah 

dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi akan tingkat 

pengangguran. Upaya yang ditempuh pemerintah dalam persoalan pengangguran 

dari waktu ke waktu ditempuh melalui berbagai pendekatan pembangunan bertumpu 

pada pertumbuhan ekonomi (production contered development). Namun pada 

kenyataanya masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak yang belum bisa 

diatasi oleh pemerintah (Eudes, 2005:39). 

Permasalahan yang timbul dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia adalah 

sebagai berikut (Cosmas, hal:4-7) : 

1) Perluasan Lapangan Pekerjaan 

Masalah perluasan lapangan merupakan yang mendesak, selama pelita IV 

sebenarnya cukup banyak diciptakan lapangan kerja. Namun, angkatan kerja 

bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah 

pengangguran dan setengah pengangguran masih cukup besar. 

Untuk replika ke V tantangan perluasan lapangan pekerjaan tersebut menjadi 

semakin besar karena angkatan kerja Indonesia diperkirakan akan bertambah dan 

terus bertambah. Sebagian besar dari mereka terdiri dari angkatan kerja usia muda, 

wanita dan berpendidikan relative tinggi (sekolah menengah). Oleh karenanya 

diharapkan dalam masa perkembangan ini diciptakan lapangan kerja baru di 
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berbagai sektor untuk dapat menampung pertambahan angkatan kerja yang semakin 

banyak akibat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. 

2) Peningkatan mutu dan kemampuan Kerja 

Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia keseluruhan relativ masih 

tergolong rendah. Untuk meningkatkannya telah dilakukan melalui berbagai 

program Pendidikan dan latihan yang selaras dengan tuntutan perkembangan 

pembangunan dan teknologi agar dapat didayagunakan seefektif dan semaksimal 

mungkin (Manullang, 2001). Namun demikian,secara keseluruhan mutu dan 

kemampuan tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah yang tercermin dari 

rendahnya produktifitas kerja, baik tingkatnya maupun pertumbuhannya.  

Era modernisasi peningkatan mutu dan kemampuan kerja tidak hanya berkaitan 

dengan besarnya jumlah angkatan kerja yang harus terdidik atau dilatih, tetapi juga 

berkaitan dengan kesesuaian serta kualitas hasil Pendidikan dan latihan dengan 

kebutuhan lapangan kerja dan persyaratan kerja. Permasalahan ini kadang-kadang 

bersifat dilematis mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia. Namun 

demikian disinilah letak tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana dengan 

sumber daya yang terbatas kita dapat meningkatkan mutu dan kemampuan tenaga 

kerja Indonesia secara merata, sehingga dapat dicapai peningkatan produktivitas dan 

mutu tenaga kerja Indonesia. Menyadari akan masih rendahnya mutu tenaga kerja 

Indonesia maka diperlukan adanya peningkatan Pendidikan formal, Pendidikan 

formal yang bersifat umum maupun kejuruan dalam upaya membangun dan 

mengembangkan pengetahuan, bakat, kepribadian dan sikap mental, kreatifitas 
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penalaran dan kecerdasan seseorang. Itu semua merupakan fondasi utama dari 

semua sumber daya manusia di masa sekarang. 

Di samping Pendidikan formal, jalur latihan kerja juga sangat penting 

peranannya dalam peningkatan mutu tenaga kerja Indonesia. Latihan kerja 

merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja yang langsung 

dikaitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja atau dengan kata lain, latihan 

kerja erat hubungannya dengan pengembangan profesionalisme tenaga kerja, dan 

berfungsi sebagai suplemen atau komplemen dari Pendidikan formal, selanjutnya 

dari keduanya disusun dan dikembangkan secara terpadu sebagai satu kesatuan 

system pembinaan sumber daya manusia. 

3) Penyebaran Tenaga Kerja 

Penyebaran dan pendayagunaan telah dikembangkan melalui berbagai program 

dan kebijakan yang tujuan untuk meningkatkan pendayagunaan serta penyebaran 

tenaga kerja yang lebih merata baik secara sectoral maupun regional. Secara 

sectoral pembangunan sector-sektor di luar sector pertanian terus ditingkatkan untuk 

dapat memperbesar peranannya baik menghasilkan nilai lebih atau penyerapan 

tenaga kerja. Namun demikian, mengingat sebagian angkatan kerja Indonesia 

mutunya relative masih rendah dan berasal dari sector pertanian.  

Sector regional kita masih menghadapi masalah penyebaran angkatan kerja 

yang bertumpuk di pulau Jawa. Penyebaran angkatan kerja yang kurang merata baik 

secara sectoral maupun regional menyulitkan penyediaan dan pendayagunaan 
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tenaga kerja secara maksimal, sehingga menimbulkan situasi pasar kerja paradoksal 

“sesuatu yang bersifat bertolak belakang” (Partanto,2001:574). 

Untuk maksud penyebaran tenaga kerja secara regional, kebijakan dan program 

yang dikembangkan antara lain program kerja antar daerah, transmigrasi, 

pengupahan dan sebagainya. Sedangkan untuk penyebaran tenaga kerja secara 

sectoral dilakukan melalui latihan kerja dan permagangan. Di samping itu juga 

diperlukan pengembangan system informasi ketenagakerjaan dan pasar kerja. 

4) Perlindungan Tenaga Kerja 

Perlindungan tenaga kerja yang dimaksudkan agar tenaga kerja dapat bekerja 

lebih produktif, sehat dan sejahtera, sehingga mereka dapat hidup layak Bersama 

keluarganya. Hal ini penting mengingat perubahan struktur ekonomi dan lapangan 

kerja yang semakin cepat, akan membawa dampak negatif bagi tenaga kerja, dimana 

perubahan tersebut tidak memihak kepada tenaga kerja. Para tenaga kerja sering 

merasa dirugikan ataupun dieksploitasi oleh pemimpin atau para pengusaha yang 

semena-mena menetapkan kebijakan bagi para karyawan maupun para buruh, 

minimnya upah dan jaminan akan keselamatan kerja sering menjadi masalah dalam 

dunia tenaga kerja Indonesia. Perlu adanya peningkatan kondisi lingkungan kerja 

dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat, 

sehingga para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan produktif sesuai dengan 

pasal 27 ayat (2) UUD 1945 apabila tenaga kerja dapat hidup layak, maka motivasi 

dan produktivitas kerjanya akan meningkat. 
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2. Upah Minimum 

upah merupakan faktor utama yang dapat mendorong semangat kerja sehingga 

diharapkan produktifitas perusahaan akan semakin meningkat. Upah merupakan 

balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja dan harus dapat memenuhi 

kebutuhan hidup Bersama keluarga secara layak sehingga dapat memusatkan tugas 

yang dipercayakan kepadanya. Dengan dipenuhinya hak pekerja dalam pemberian 

upah yang selayaknya, dimungkinkan tidak akan terjadi masalah mengenai tuntutan 

upah oleh para pekerja (Devanto dan Putu, 2011:270-272). 

Penetapan upah minimum sering menjadi masalah antara pengusaha dan 

pekerja. Di satu sisi penetapan upah minimum yang terlalu tinggi, tentunya akan 

memberatkan pengusaha. Selain itu pengusaha akan berhati-hati dalam memilih 

tenaga kerja yang digunakan. Tenaga kerja dipilih yang benar-benar produktif dan 

efisien. Sebagai akibatnya UMK akan mengakibatkan pengangguran dan hanya 

melindungi mereka yang sudah bekerja. 

Di sisi lain kesejahteraan para buruh harus diperhatikan. Karena sebagian 

penduduk besar negara adalah para buruh. Upah minimum juga merupakan sumber 

perdebatan politik pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandang sebagai 

sarana meningkatkan pendapatan. Sebaliknya para penentang upah minimum yang 

lebih tinggi mengklaim bahwa itu bukan cara yang terbaik. Kenaikan upah 

minimum berpotensi meningkatkan pengangguran (Mankiw, 2000:158). 

Fungsi upah secara umum, terdiri dari : 
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1. Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber daya 

tenaga manusia secara efisien, untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan 

ekonomi.  

2. Untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia. System pengupahan 

(kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja ke arah produktif, 

mendorong tenaga kerja pekerjaan produktif ke pekerjaan yang lebih produktif. 

3. Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien. Pembayaran upah 

(kompensasi) yang relative tinggi adalah mendorong manajemen memanfaatkan 

tenaga kerja secara ekonomis dan efisien. Dengan cara demikian pengusaha 

dapat memperoleh keuntunga dari pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja 

mendapat upah (kompensasi) sesuai dengan keperluan hidupnya. 

4. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Akibat alokasi pemakain 

tenaga kerja secara efisien, system pengupahan (kompensasi) diharapkan dapat 

merangsang, mempertahankan stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi.  

3. Jumlah Kredit yang Disalurkan 

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau 

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya dilakukan pada 

jangka waktu yang disepakati ( Muljono, 2007). 

Kredit menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Pasal 1 Ayat II Tahun 

1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 
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tertentu dengan pemberian bunga. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai 

kepercayaan. Begitu pula dalam Bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. 

Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima 

kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjajian. 

Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga 

mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu (Kasmir, 2002). 

Berdasarkan pengertian-pengertian kredit di atas, dapat diketahui bahwa kredit 

mempunyai beberapa unsur (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan, pasal 1 angka 11) : 

a. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam; 

b. Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati; 

c. Jangka waktu tertentu; 

d. Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan; 

e. Risiko; dan 

f. Jaminan dan atau agunan (jika ada). 

jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan menurut Kasmir (2003:99-102) : 

1. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka 

pembiayaan aktiva lancer perusahaan, seperti pembelian bahan baku, piutang, dan 

lain-lain. 
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2. Kredit Investasi, yaitu kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan 

kepada usaha-usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan ataupun pendirian 

proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik. 

3. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga / 

perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa 

barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto 

Peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu 

indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama 

untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah 

dilaksanakan suatu negara atau daerah. Peningkatan PDRB akan menggerakkan 

sektor-sektor lainnya sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja 

produksi. Suatu pandangan umum menyatakan bahwa peningkatan PDRB 

berkorelasi positif dengan tenaga kerja.  

Menurut Todaro (2003), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

angkatan kerja (yang terjadi setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional 

dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi 

(PDRB). Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah 

tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti 

meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Meskipun demikian, hal tersebut masih 

dipertanyakan, apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar 
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akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonominya. 

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan 

penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam 

menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. 

Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan 

tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan 

administrasi. Pertambahan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan 

kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) juga dianggap sebagai faktor yang 

positif dalam menentukan partumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak 

angkatan kerja, berarti semakin produktif tenaga kerja. Karena dengan semakin 

besar angkatan kerja, akan meningkatkan tingkat partisipasi tenaga kerja (TPAK). 

2. Hubungan upah minimum terhadap produk domestik regional bruto 

Secara teori, tidak ada pengaruh langsung antara upah terhadap produk 

domestik regional bruto (PDRB). tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah 

akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, 

semakin tinggi upah, semakin kecil permintaan akan tenaga kerja karena upah 

merupakan biaya bagi suatu perusahaan. Sebaliknya, dari sisi penawaran, semakin 

tinggi upah, semakin banyak orang yang ingin bekerja. Semakin banyak tenaga 

kerja yang bekerja, semakin banyak output (PDRB) yang dihasilkan (Alhiriani, 

2013: 24-25).  

3. Hubungan kredit terhadap produk domestik regional bruto 
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Hubungan variabel kredit berpengaruh positif terhadap produk domestik 

regional bruto (PDRB), hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar nilai kredit 

yang disalurkan kepada masyarakat, maka semakin meningkat nilai pertumbuhan 

ekonomi (PDRB) di daerah tersebut karena proses produksi barang dan jasa yang 

baik dan lancar akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan penduduknya merata. 

Sebagai lembaga intermediasi, perbankan akan menyalurkan dana dalam bentuk 

kredit kepada masyarakat yang umumnya digunakan untuk membantu proses 

produksi output (modal usaha), investasi dan konsumsi (Ayunda, 2015: 93). 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dimunculkan 

kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh tenaga kerja, upah minimum dan 

kredit terhadap produk domestik regional bruto Kota /Kabupaten Provinsi Jawa 

Timur tahun 2011-2015. 

Berikut gambar pemikiran yang skematis : 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 

Tenaga Kerja 

Upah Minimum Kota/Kabupaten 

Jumlah Kredit yang Disalurkan  

Produk Domestik Regional 

Bruto 
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E. 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 Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto 

2. Diduga Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto 

3. Diduga Jumlah kredit yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto 

 


