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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

(Suindyah, 2009), penelitian tentangPengaruh Investasi, Tenaga Kerja 

dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa 

Timur. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah investasi asing (PMA) (X1), 

jumlah tenaga kerja (X2) dan pengeluaran pemerintah (X3) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. 

(Husna dan Sofia,2013), penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana PerimbanganTerhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam 

Pengembangan WilayahKabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari 

penelitian menunjukan bahwa retribusi daerah dan dana alokasi umum yang 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten 

Bintan, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, dana alokasi khusus dan dana 

bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah 

Kabupaten Bintan. 

(Rustono, 2008), penelitian tentang Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga 

Kerja, DanPengeluaran Pemerintah TerhadapPertumbuhan EkonomiDi Propinsi 

Jawa Tengahhasil dari penelitian menunjukkan Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah (Y) selama tahun pengamatan 1985-

2006 adalah : realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN), Angkatan Kerja (AK) dan Pengeluaran 

Pemerintah Daerah (EXPD). Hasil analisis mengenai pengaruh PMA, PMDN, 
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Angkatan Kerja dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi Propinsi Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang positif signifikan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada 

data penelitian yang digunakan dan variabel bebas yang digunakan dimana dalam 

penelitian Suindyah (2009) menggunakan investasi asing (PMA) (X1), jumlah 

tenaga kerja (X2) dan pengeluaran pemerintah (X3), penelitian Husna dan Sofia 

(2013) yaitu menggunakan retribusi daerah, dana alokasi umum, pendapatan yang 

sah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Penelitian Rustono (2008) 

menggunakan realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Angkatan Kerja (AK) dan 

Pengeluaran Pemerintah Daerah (EXPD). Perbedaan yang lain yaitu periode data 

penelitian yang digunakan dan persamaannya yaitu sama-sama melakukan analisis 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

B. Landasan Teori 

1. Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi dan Permasalahannya Menurut( Kuznets, dalam 

Todaro, 2006), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka 

panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang 

ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau 

dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional 

(kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada. Kuznets juga 

mengemukakan bahwa ada setidaknya enam karakteristik atau ciri proses 

pertumbuhan ekonomi yang ditemui di hampir semua negara yang sekarang telah 
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menjadi negara maju (developed countries) atau wilayah maju apabila berbicara 

dalam konteks ekonomi regional. Enam karakteristik proses pertumbuhan 

ekonomi menurut Kuznets tersebut antara lain: 

1) Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang 

tinggi. 

2) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi.  

3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. 

4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.  

5) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju 

perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya 

sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. 

6) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 

sekitar sepertiga bagian penduduk yang ada. (Sukirno, 2005) menjelaskan 

bahwa dalam analisis makroekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki dua 

segi pengertian yang berbeda. Di satu pihak, pertumbuhan ekonomi 

digunakan untuk menggambarkan suatu perekonomian telah mengalami 

perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. 

Di segi lain, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menggambarkan 

permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara atau suatu wilayah 

dalam jangka panjang. 

2. Investasi 

Menurut Sukirno (2005) Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran 

atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang 
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modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. 

Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan 

distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas 

penduduk serta teknologi. Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya 

sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman 

modal asing (PMA) dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman 

modal dalam negeri (PMDN), yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan 

dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan 

Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. 

Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat dibagi 

menjadi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri 

(PMDN). Investasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal 

dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan untuk menambah 

barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk 

memproduksikan barang dan 32 jasa di masa depan. Investasi atau pengeluaran 

untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dibedakan menjadi 

investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan, dan investasi yang 

dilakukan oleh pemerintah. Investasi perusahaan merupakan komponen yang 

terbesar dari investasi dalam suatu negara. Pengeluaran investasi tersebut terutama 

meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan 

produksi lain dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Investasi yang 

dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh 
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keuntungan di masa depan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun tujuan penyelenggaraan 

penanaman modal antara lain adalah untuk:  

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

2) Menciptakan lapangan kerja.  

3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.  

4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. 

5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional  

6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.  

7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri.  

8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Inflasi 

Menurut Boediono(1985), Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga 

untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang 

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

mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi 

dapat terjadi karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. 

Inflasi ini disebut demand inflation. Inflasi juga dapat terjadi karena biaya 

Produksi naik , ini disebut Cost Inflation. 
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4.  Pendapatan Asli Daerah 

Keberhasilan pemerintah sebagai penyelenggaraan negara, baik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan olehkemampuannya untuk 

mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu pemerintahharus memikirkan 

bagaimana meningkatkan pendapatan asli negara ataupendapatan asli daerah 

(PAD) yang merupakan alat untuk meningkatkanpendapatan asli masyarakat 

(PAM). Keberadaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) (Henry, 

2013) 

5. Pengeluaran Pemerintah daerah 

Sukirno,(2013) pengeluaran pemerintah (government expenditure ) adalah 

bagian dari kebijakan fiscal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur 

jalannya perekonomiaan dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam anggaran 

anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah(APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari 

kebijakan fiscal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output 

maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Menurut pendapat Keynes bahwa peranan pemerintah masih sangat diperlukan 

yaitu apabila perekonomiaan sepenuhnya diatur oleh kegiatan dipasar bebas, 

bukan saja perekonomiaan tidak selalumen capaitingkat kesempatan kerja penuh 

tetapi juga kesetabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. 
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C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirno (2000) dalam Rustiono (2008) kegiatan investasi 

memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan 

ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan 

meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga 

fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah 

satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan 

meningkatkan permintaan agregat , pendapatan nasional serta kesempatan 

kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah 

kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. 

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, 

karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga 

secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada 

gilirannya akanmeningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat 

sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat 

(Makmun danYasin, 2003) dalam ( Suindyah, 2009:5). 

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Menururt Sukirno (2001:15) inflasi adalah suatu proses kenaikan 

harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa inflasi disini suatu proses kenaikan haraga. Dimana 

kenaikan tersebut berpengaruh atau berlaku didalam suatu perekonomian. 

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negative pada perekonomian. 
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Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen. 

Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal 

ini karena inflasi mampu member semangat pada pengusaha, untuk lebih 

meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas 

produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha 

mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi member 

dampak positiflain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan 

berdampak negative jika nilainya melebihi sepuluh persen. 

Pertumbuhan ekonomi ( Economic Growth ) adalah perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah 

makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan 

memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor 

produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi 

barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi 

seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan 

demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya 

(Sukirno,2001:10). 

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

Menurut Saragih (2003 : 15) dalam Rori, Luntungan dan Niode (2016) 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebenarnya merupakan akses dari 

pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif 
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mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah. 

Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkosentrasi pada pemberdayaan 

kekuatan ekonomi local untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada 

sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau 

rertribusi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yunisa, 2011) menunjukkan 

bahwa dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menunjukan adanya partisipasi 

masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerahnya. Semakin tinggi 

Pendapatan Asli Daerah maka akan menambah dana pemerintah daerah yang 

kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah 

tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat memerlukan Pendapatan Asli Daerah sebagai 

bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan 

ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB nya dari tahun ke tahun. 

4. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 

Pengeluaran Pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi 

melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang 

pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas 

umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan. Melalui 

anggaran rutin, khususnya belanja rutin pegawai yang berupa gaji pegawai, 

pemerintah dapat mendorong perekonomian melalui konsumsi masyarakat. 

Menurut (Todaro dan Smith, 2006) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu 
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proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara 

terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga 

menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama 

semakin besar.  

Tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap 

masyarakat adalah (1) Akumulasi modal, termasuk di dalamnya semua 

investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia 

melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, 

(2) Pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan 

petumbuhan angkatan kerja, (3) Kemajuan teknologi yang secara luas 

diartikan sebagai cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi 

utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001).  

Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan 

dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-

Propinsi-daerah). Pada masing masing tingkatan dalam pemerintah inidapat 

mempunyai keputusan akhir-proses pembuatan yang berbeda dan hanya 

beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah 

yang lebih tinggi Lee Robert et al (Suindyah, 2009 ). 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan di perkuat dengan penelitian terdahulu 

di duga bahwa investasi, inflasi, PAD  dan Penngeluaran pembangunan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomidi Kabupaten Sumbawa. Maka, 
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secara sederhana kerangka pemikiran dapat di rumuskan pada gambar di 

bawah ini:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Data diolah, 2017. 

Gambar 2.1.  kerangka pikir penelitian. 

E. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual dan uraian teoritis tersebut, maka 

penulis mengajukan hipotesis yaitu diduga variabel Investasi, Inflasi, 

Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. 
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