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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian terdahulu 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Sandika (2012) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dengan tujuan penelitian untuk 

menegatahui pengaruh  Aglomerasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dengan hasil variabel aglomerasi, tenaga kerja dan 

penanaman modal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian kedua oleh Taufik (2014) dengan judul “Pengaruh Investasi Dan 

Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi 

Kalimantan Timur” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pengaruh 

Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga 

Kerja dengan hasil investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan variabel eksport berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian ketiga oleh Nizar (2013) dengan judul “Pengaruh Investasi dan 

Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya dengan 

Kemiskinan di Indonesia dengan tujuan penelitian untuk mengetahu pengaruh 

Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya 

dengan Kemiskinan variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap 
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pertumbuhan ekonomi dan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan 

negative signifikan. 

B. Landasan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Secara umum  pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output 

perkapita dalam  jangka panjang, yang ditekankan pada tiga aspek yaitu proses, 

output perkapita dan jangka panjang. Dan pertumbuhan ekonomi berarti 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi  dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Dalam mengemukakan teori pertumbuhan Schumpeter memulai 

analisisnya dengan memisalkan  bahwa perekonomian sedang dalam  keadaan tidak 

berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan 

tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan 

untuk mengadakan inovasi baru yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan 

mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan 

meminjam modal untuk dan akan melakukan penanaman modal baru. Investasi yang 

baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi Negara. Maka pendapatan 

masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masayarakat menjadi lebih 

tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk 

menghasilkan lebih banyak lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal 

baru. Maka, menurut Schumpeter, invetasi dapat dibedakan kepada dua golongan: 

penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal 
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otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang 

timbul sebagai akibat kegiatan inovasi. 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku 

dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang 

Sukirno (2012: 29),. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi 

kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan 

dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Subandi 

(2011: 15) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan 

penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan 

ekonomi yang pesat secara terusmenerus memungkinkan negara-negara industri maju 

memberikan segala sesuatu yang lebih kepada warga negaranya, sumberdaya yang 

lebih banyak untuk perawatan kesehatan dan pengendalian polusi, pendidikan 

universal untuk anak-anak, dan pensiun publik.  

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan  kenaikan output perkapita. Dalam 

hal ini, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu dari sisi output totalnya (PDB) 

dan sisi jumlah penduduknya. Proses kenaikan ouput perkapita harus dianailisis 

dengan melihat apa yang terjadi dengan output total dan jumlah penduduk. Aspek 

lain dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah prespektif waktu. Suatu perekonomian 

tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan output 

perkapita. Pada suatu saat memang bisa terjadi penurunan output,tetapi apabila 

selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan 
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kecenderungan yang meningkat, maka dapt dikatakan bahwa terjadi pertumbuhan 

ekonomi. 

a. Teori Harrod-Domar  

Teori Harrod Domar tentang pertumbuhan ekonomi menerangkan  syarat 

yang harus dipenuhi supaya suatu peekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang 

teguh atau Steady Growth dalam jangka panjang (Sukirno, 2012:48). Analisis Harrod 

Domar menggunakan pemisalan-pemisalan berikut: 

1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh  

2) Tabungan adalah proposioanl dengan pendapatan nasional 

3) Rasio modal produksi (Capital-output ratio) tetap nilainya 

4) Perekonomian terdiri dari dua sektor 

Teori akan ditunjukkan dalam gambar dibawah ini. 
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Gambar 1 : teori Harrod-Domar: peranan Investasi Dalam Pertumbuhan ekonomi 
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Pengeluaran  Agregat yang asal adalah AE=C+I. keseimbangan dicapai di 

titik E yang menggambarkan 1) Pendapatan nasional adalah Y dan 2) pada 

pendapatan  nasional tersebut ekonomi mencapai kapasitas penuh. Dalam teori 

Harrod Domar menekankan pentingnya peran akumulasi modal dalam proses 

pertumbuhan. Dimana setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi 

tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang 

modal yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, 

diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Harrod Domar 

menitik beratkan bahwa akumulasi modal itu mempunyai peranan ganda, yaitu 

menumbuhakan pendapatan dan di sisi lain juga dapat menaikkan kapasitas produksi 

dengan cara memperbesar persediaan modal. 

 Secara sederhana teori Harrod Domar adalah misalnya pada suatu 

waktu tercipta keseimbangan pada tingkat full employment income, maka untuk 

memelihara keseimbangan dari tahun ke tahun dibutuhkan sejumlah pengeluaran. 

Karena investasi itu harus cukup untuk memenuhi kenaikan output yang 

ditimbulkannya. Oleh karena itu, investasi harus selalu ada supaya keseimbangan 

tidak terganggu, sebab bila tidak pendapatan per kapita akan turun karena adanya 

penduduk yang bertambah. 

b. Teori Solow 

Model solow menunjukkan bagaimana tabungnya, pertumbuhan populasi, 

dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perkonomian dan 
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pertumbuhannya sepanjang waktu. Model ini dirancang untuk menunjukkan 

bagaimana pertumbuhan dalam persediaan modal, pertumbuhan dalam angkatan 

kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap output suatu Negara (Mankiw,2000:437). 

Dari model pertumbuhan Solow, yang akan dibahas adalah bagaimana 

tabungan (akumulasi modal) dapat mempengaruhi pertumbuhan. Tahap pertama 

adalah mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan 

akumulasi modal. Pada tahap ini kita akan mengsumsikan bahwa angkatan kerja dan 

teknologi adalah tetap. Penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi 

produksi yang menyatakan bahwa output (Y) bergantung pada persediaan modal (K) 

dan tenaga kerja (L), yang dirumuskan sebagai berikut: Y=F (K,L). 

Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki 

pengembalian skala konstan (constant return to scale). Fungsi produksi dengan 

pengembalian skala konstan memungkinkan analisa seluruh jumlah perekonomian 

relatif terhadap besarnya angkatan kerja. Apabila setiap input dilipat gandakan 

sebesar c kali maka input akan bertambah sebesar c kali, yang diumuskan sebagai 

berikut: cY=F(cK,cL). 

Apabila c= 1/L, maka kita akan dapatkan Y/L = F (K/L,1). Apabila y = Y/L; 

k = K/L dan f(k) adalah F(K/L, 1) maka persamaan dapat ditulis kembali menjadi y = 

f(k). berdasarkan persamaan di atas kita dapat melihat bahwa output perkapita 

merupakan fungsi dari modal per pekerja. Persamaan ini sesuai dengan definisi 

pertumbuhan ekonomi sebagai perubahan output perkapita. 
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Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan 

investasi. Dengan kata lain output per pekerja (y) dibagi di antara konsumsi per 

pekerja (c) dan investasi per pekerja(i), yang dirumuskan sebagai berikut: y = c+ i. 

Model solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian 

s dari pendapatan mereka dan mengkonsumsi sebagian (1-s), yang dirmenumuskan 

sebagai berikut: c = (1-s) y. untuk mengetahui apakah fungsi konsumsi tersebut 

berpengaruh terhadap investasi, maka dengan subsitusi persamaan, didapatkan fungsi 

sebagai berikut: y = (1-s) y + I atau dapat ditulis sebagai berikut: i = sy. Persamaan 

tersebut menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan, jadi tingkat tabungan 

juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi. 

Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan 

penting dari persediaan modal mapan. Apabila tingkat tabungan tinggi, perekonomian 

akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output tinggi, begitupun 

sebaliknya. Dalam model Solow, tabungan yang lebih tinggi mengarah ke 

pertumbuhan yang lebih cepat,tetapi hanya sementara. Kenaikan dalam tingkat 

tabungan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan 

baru. Suatu perekonomian yang memiliki tingkat tabungan yang tinggi dengan 

persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi, tidak selalu 

memepertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula. 

2. Tenaga Kerja 

Istilah tenaga kerja selalu dikaitkan dengan jumlah para pekerja sebenarnya 

atau potensial yang tercakup dalam suatu penduduk.Tenaga kerja biasanya diukur 
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menurut unit orang yang terdapat di dalamnya, dan bukan dari segi unit pekerjaan. 

Karena kegiatan pekerjaan senantiasa mengalami perubahan yang kontinu, semua 

kegiatan tersebut harus dihitung pada suatu saat tertentu, dan sedapat mungkin 

menurut jangka waktu yang sama atau yang singkat (Barclay dikutip dari Jumriadi, 

2010: 10). 

Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja dan bukan 

tenaga kerja.Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 

bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-

undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu 

mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.Bukan tenaga kerja 

adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada 

permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, 

mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun 

dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia 

(lanjut usia) dan anak-anak. 

Berdasarkan batas kerja, tenaga kerja (manpower) terdiri dari angkatan kerja 

dan bukan angkatan kerja.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.Bukan angkatan kerja adalah mereka 

yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah 

tangga dan sebagainya. 
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Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja terdidik, 

tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik.Tenaga kerja terdidik adalah 

tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu 

dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal.Tenaga kerja terampil 

adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan melalui 

pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang 

sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut.Tenaga kerja tidak terdidik adalah 

tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. 

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang 

digunakan dalam satu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga 

kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam satu unit usaha (BPS, 2007). 

Ada dua pengertian tenaga kerja :(Sitanggang dan Djalal,2004) 

a. Tenaga kerja umumnya tersedia dipasar kerja , dan biasanya siap untuk digunakan 

dalam suatu proses produksi barang dan jasa . Kemudian perusahaan atau 

penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Apabila 

tenaga kerja tersebut bekerja , maka mereka akan mendapat imbalan jasa berupa 

upah atau gaji. 

b. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat 

dibutuhkan dalam setiap perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jumlah penduduk 

dan angkatan kerja yang besar , disatu sisi merupakan potensi sumber daya 

manusia yang dapat diandalkan , tetapi disisi lain juga merupakan masalah besar 

yang berdampak pada berbagai sektor. 
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a. Permintaan Tenaga Kerja  

Jumlah penyerapan atau permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh : Upah 

(dalam hal ini udah dipengaruhi oleh unsure produktivitas dan invlasi) , output 

(PDRB), net migration (dengan motivasi ekonomi), dan populasi (dalam hal ini sudah 

termasuk unsure birth dan deadh).Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan 

perencanaan tenaga kerja merupakan suatu rencana yang memuat pendayaguaan 

tenaga kerja yang optimum, efisien dan produktif guna pertumbuhan ekonomi atau 

social secara nasional, sectoral dan regional yang bertujuan untuk mengurangi 

pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja . 

a) Menurut Sritua dengan asumsi bahwa setiap perusahaan akan berusaha untuk 

memaksimumkan keuntungan , maka jumlah tenaga kerja yang akan 

dipekerjakan adalah jumlah yang akan menyamakan tingkat upah riil (bayaran 

kepada tenaga kerja) dengan Margina Product of Labour (MPL). 

b) Berdasarkan fungsi produksi produksi Cobb – Douglas , permintaan tenaga kerja 

diperlihatkan dalam persamaan berikut : 

𝐿𝑑 =
𝛽1/∝

𝑝
𝑊−1/∝ 

       Dimana    Ld =  Labour Demand  

                       W  = Tingkat Upah Riil 

                        P   =  Tingat Upah Umum  
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c) Menurut Cappelin (1987), permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh output atau 

permintaan akhir atau konsumsi sektor tersebut , dan dapat diperlihatkan dalam 

persamaan yang merupakan turunan dari model structural sebagai berikut : 

Di  = f(CR)  (2) 

Xi  = g(X1,Di) (3) 

Ei  = h(Xi,Wi) (4) 

Dimana : 

Di      = permintaan akhir dari sektor I  

CR     = Konsumsi Regional  

Xi       = Nilai tambah sektor I 

X1      = Sektor lain 

Ei       = Tenaga kerja sektor I 

Wi      = Tingkat upah pada sektor I 

d) Sedangkan permintaan tenaga kerja oleh setiap sektor ekonomi selain 

dipengaruhi oleh output juga dipengaruhi oleh tenaga kerja sektor yang 

bersangkutan , dirumuskan oleh persamaan sebagai berikut : 

𝐸𝑖 = 𝑓(𝑄𝑖, 𝐸𝑖 {1}) 

Dimana :  

Ei        = Tenaga kerja disektor i 

Qi       = Output disektor i 
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Yang mana permintaan tenaga kerja disektor i dipengaruhi oleh output dari 

sektor yang bersangkutan oleh tenaga kerja disektor tersebut , pada periode 

sebelumnya. 

b. Penyerapan Tenaga Kerja  

Perubahan struktur tenaga kerja merupakan penjelasan lebih lanjut dari 

eksistensi perubahan struktur ekonomi . perubahan distribusi penyerapan tenaga kerja 

sektoral biasanya terjadi lebih lambat dibandingkan dengan perubahan peranan output 

secara sektoral , mengingat proses perpindahan tenaga kerja sangat lambat terutama 

bagi tenaga kerja yang berasal dari sektor dengan produktivitas rendah seperti sektor 

pertanian . (Sitanggang dan Djalal , 2004:76 ). 

Pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor informal dan 

formal . Sektor formal atau sektor modern mencangkup perusahaan – perusahaan 

yang mempunyai status hokum , pengakuan izin resmi serta umumnya berskala besar 

. Sebaliknya sektor informal merupakan sektor yang memiliki karakteristik sebagai 

berikut : (1) Kegiatan usaha umumnya sederhana ; (2) Skala usaha Relatif kecil ; (3) 

Usaha sektor informal umumnya tidak memiliki izin usaha ; (4) Untuk bekerja di 

sektor informal biasanya lebih mudah dari pada sektor formal ; (5) Tingkat 

penghasilan umumnya rendah ; (6) Keterkaitan antara sektor informal ; (7) Usaha 

sektor informal sangat beraneka ragam . Dalam hal ini sektor informal merupakan 

indikasi dari UKM . (Cahyono , 1983:93). 

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada mekanisme 

pasar akan selalu menuju keseimbangan (equalibrium). Dalam posisi keseimbangan 
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tidak akan terjadi kelebihan maupun kekurangan permintaan. Kalaupun terjadi 

keseimbangan (disequalibrium), misalnya pasokan lebih besar dari permintaan, 

kekurangan konsumsi atau terjadi pengangguran, maka keadaan ini dinilai oleh kaum 

klasik sebagai invisiblehands yang akan membawa perekonomian kembali pada 

posisi keseimbangan. 

Kaum klasik juga percaya bahwa dalam keseimbangan semua sumber daya, 

termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh (full-employed). Dengan 

demikian di bawah system yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada 

pengangguran, kalau tidak ada yang bekerja, dari pada tidak memperoleh pendapatan 

sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. 

Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah ini akan menarik 

perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak (Mulyadi, 2008:56). 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam 

melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh 

pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya yakni upah. Maka 

pengertian permintaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha 

pada berbagai tingkat upah (Boediono, 1992:77). 

Mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat 

memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek 

huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Samuelson dan Nordhaus, 2001:147). 
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Sumber daya manusia (SDM) atau Human Resources mengandung dua 

pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau 

jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu 

untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumber daya manusia menyangkut 

manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu 

bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu 

bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, 

orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia 

kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau Manpower. Secara singkat tenaga kerja 

didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan 

kerja atau Labor Force dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari 

golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. 

Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang 

bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau 

penerima pendapatan lainnya (Simanjuntak, 2002:69). 

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang 

mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang 

sudah aktif dalam kegiatannya menghsilkan barang atau jasa atau mereka yang 

selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan 

maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang 
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lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah bagian dari angkatan 

kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 

2003:55). 

Sedangkan yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk 

yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yakni, pertama, Sekolah yaitu 

mereka yang kegiatan utamanya sekolah. Kedua, mengurus rumah tangga yaitu 

mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu tanpa 

mendapatkan upah. Ketiga, Penerima pendapatan, mereka yang tidak melakukan 

suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan, misalnya pensiunan, bunga simpanan 

dan sebagainya. Keempat, lainnya yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan 

kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, 

cacat jasmani, cacat mental atau lainnya (Simanjuntak, 2002:69). 

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu 

mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena 

suatu sebab seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. 

Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari atau 

mengharap pekerjaan juga termasuk dalam angkatan kerja. (Menurut Badan Pusat 

Statistik, 2003) 

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk 

bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi kesempatan kerja ini akan 

menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang 
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tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia 

(Tambunan, 2001:97). 

Kesempatan kerja adalah keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan 

dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kesempatan kerja disini tidak menunjukkan 

pada potensi tetapi pada fakta jumlah orang yang bekerja. Kalau dikatakan bahwa 

pertumbuhan industri A telah berhasil meningkatkan kesempatan kerja sebanyak 3 

persen, itu berarti industri A telah menambah jumlah orang yang bekerja di industi A 

sebanyak 3 persen (Suroto, 1998:49). 

Kesempatan kerja mengandung pengertian besarnya kesediaan usaha 

produksi dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, 

yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja 

yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), termasuk semua lapangan 

pekerjaan yang sudah diduduki dan semua pekerjaan yang masih lowong. 

Kesempatan kerja dapat diukur dari jumlah orang yang bekerja pada suatu saat dari 

suatu kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja dapat tercipta jika terjadi permintaan akan 

tenaga kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga 

menunjukan permintaan tenaga kerja. (Soedarsono, 1996:44). 

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan secara luas yakni menyerap tenaga 

kerja dalam arti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha. 

Lapangan usaha yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam kondisi 

yang siap pakai. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengatasi masalah 

kualitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga 
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kerja yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai 

IPTEK, serta pelatihan keterampilan dan wawasan yang luas sehingga mempermudah 

proses penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan (Mulyadi, 2008:73). 

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja 

merupakan suatu rencana yang memuat pendayagunaan tenaga kerja yang optimum, 

efisien dan produktif guna mendukung pettumbuhan ekonomi sosial secara nasional, 

sektoral dan regional yang bettujuan untuk mengurangi pengangguran dan 

meningkatkan kesejahteraan pekerja. Penawaran tenaga kerja mencakup semua orang 

yang mempunyai pekerjaan dalam masyarakat, ditambah jumlah mereka yang secara 

aktif mencari pekerjaan dan jumlah mereka yang seharusnya dapat diikutsertakan 

dalam kegiatan ekonomi apabila terdapat kesempatan kerja yang memadai 

(Sitanggang dan Nacrowi 2004). 

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan kuantitas 

tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini berbeda 

dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang 

karena barang itu memberikan nikmat (utility) kepada si pembeli. Sementara 

pengusaha mempekerjakan seseorang karena memproduksikan barang untuk dijual 

kepada masyarakat konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha 

terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang 

yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut “derived demand “ 

(Simanjuntak, 2002:69). 



24 
 

3. Investasi 

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau 

perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan 

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa 

yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno,2003:121). 

Investasiadalah pengeluaran yang dilakukan oleh penanam modal (investor) 

yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan 

produksi, dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkanakan 

memberikan keuntungan dari investasi.(Paul A.Samuelson dan William D. Nordhaus, 

1993:145) 

Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau 

mempertahankan stok barang modal yang terdiri dari mesin, pabrik, kantor dan 

produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi (Julius A. 

Mulyadi, 1990: 268). 

Investasi adalah kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi 

(produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (benefit) pada masa yang 

akan datang. Pada dasarnya investasi dibedakan 

1. menjadi investasi finansial dan investasi non financial. Investasi financial adalah 

bentuk pemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito, 

modal dan penyertaan, surat berharga, obligasi dan sejenisnya.  
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2. Sedangkan investasi non financial direalisasikan dalam bentuk investasi fisik 

(investasi riil) yang berwujud capital atau barang modal, termasuk didalamnya 

inventori / persediaan (BKPM.2004). 

Investasi juga dapat di katakan sebagai suatu bentuk pembiayaan 

pembangunan yang merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Kegiatan 

produksi yang produktif tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan dengan 

posisi semacam ini maka hakikatnya investasi juga merupakan langkah awal dari 

kegiatan pembangunan ekonomi. 

a. Faktor Penentu Investasi 

Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi dimasa depan 

yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling 

mudah berubah. Sukirno (1996:76) menjelaskan bahwa faktor-faktor utama yang 

menentukan tingkat investasi dalam suatu perekonomian antara lain, yaitu: 1). 

Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh dimasa depan Ramalan 

mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada para 

pengusaha mengenai jenis jenis investasi yang kelihatannya mempunyai prospek 

yang baik dan dapat dilaksanakannya, dan besarnya investasi yang harus dilakukan 

untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Semakin baik 

keadaaan masa depan, semakin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh 

pengusaha. Oleh sebab itu, mereka akan lebih terdorong untuk melaksanakan 

investasi yang telah atau sedang dirumuskan dan direncanakan. 2). Kemajuan 

teknologi Pada umumnya semakin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, 
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semakin banyak pula kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. 

Untuk melaksanakan pembaruan - pembaruan, para pengusaha harus membeli 

barang-  barang modal yang baru, dan adakalanya juga harus mendirikan bangunan-

bangunan pabrik/industri yang baru. Maka semakin banyakpembaruan yang akan 

dilakukan, semakin tinggi tingkat investasi yang akan tercapai, 3). Tingkat 

pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dalam analisis mengenai 

penentuan pendapatan nasional pada umumnya dianggap investasi yang dilakukan 

para pengusaha adalah berbentuk investasi otonomi. Walau bagaimanapun,pengaruh 

pendapatan nasional kepada investasi tidak boleh diabaikan.  

Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akanmemperbesar pendapatan 

masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan 

memperbesar permintaanterhadap barang barang dan jasa-jasa. Keuntungan 

perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih 

banyak investasi. Dengan perkataan lain, apabila pendapatan nasional bertambah 

tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula Keuntungan yang diperoleh 

perusahaan-perusahaan Ketika perusahaan mengalami peningkatan keuntungan, pada 

umumnya keuntungan yang diperoleh tersebut akan disalurkan untuk meningkatkan 

produksi. Dengan kata lain, akan meningkatkan investasi perusahaan tersebut. 

Adanya peningkatan keuntungan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk 

lebih meningkatkan keuntungannya lagi di masa depan sehingga perusahaan 

meningkatkan tingkat investasinya guna mencapai tingkat keuntungan yang 

diharapkan lebih besar. 
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b. Jenis-Jenis Investasi Berdasarkan kekhususan tertentu dari kegiatannya, 

investasi dibagi dalam kelompok : 

1. Investasi Baru Invesatsi baru yaitu investasi bagi pembuatan system produksi baru, 

baik sebagai bagian dari usaha baru untuk produksi baru maupun perluasan produksi, 

tetapi harus menggugnakan system produksi baru,  

2. Investasi Peremajaan Investasi jenis umumnya hanya digunakan untuk mengganti 

barang-barang capital lama dengan yang baru, tetapi masih dengan kapasitas dan 

ongkos produksi yang sama dengan alat yang digantikannya.  

3. Invetasi Rasionalisasi Pada kelompok ini peralatan yang lama digantika oleh yang 

baru tetapi dengan ongkos produksi yang lebih murah, walaupun kapasitas sama 

dengan yang digantikannya. 

4. Investasi perluasan Dalam kelompok investasi ini peralatannya baru sebagai 

pengganti yang lama. Kapasitasnya lebih besar sedangkan ongkos produksi masih 

lama.  

5. Investasi Modernisasi Investasi digunakan untuk memproduksi barang baru yang 

memang proses baru, atau memproduksi lama dengan proses yang baru. 

6. Investasi diversifikasi Investasi ini untuk memperluas program produksi untuk 

perusahaan tertentu, sesuai dengan program diversifikasi kegiatan usaha korporasi 

yang bersangkutan. 

c. Peranan Investasi 

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan 

ekonomi. Perubahan laju pertumbuhan investasi tersebut mempengaruhi tinggi 
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rendahnya pembangunan ekonomi diwilayah tersebut. Oleh karenanya, setiap negara 

ataupun daerah tertentu berupaya menciptakan iklim yang dapat menggairahkan 

investasi tersebut agar masuk kedalamnya. Dilihat dari sudut pandang ekonomi 

makro, investasi (I) memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan 

pertumbuhan ekonomi disuatu Negara / Daerah disamping belanja masyarakat (C), 

pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor bersih (X-M). selain itu, investasi juga 

memiliki dampak terhadap peningkatan produksi barang dan jasa serta penciptaan 

lapangan pekerjaan. 

Besar kecilnya investasi yang dilakukan dalam suatu kegiatan ekonomi 

(produksi) ditentukan oleh tingkat bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, 

ramalan kondisi ekonomi kedepan, dan faktor-faktor lain (Sukirno, 1994:87). 

Motif utama suatu negara mengundang investasi adalah untuk menggali 

potensi kekayaan alam dan sumberdaya lainnya dalam upaya mempercepat pem 

bangunan ekonomi. Kenyataan ini disebabkan karena investasi, baik asing maupun 

domestik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui proses industrialisasi, 

guna meningkatkan ekspor barang manufaktur dan kebutuhan pasar domestik 

(subtitusi impor). Proses industrialisasi diharapkan mampu berkembang bersama 

dengan proses alih teknologi, alih kepemilikan, perluasan kesempatan kerja yang 

disertai dengan peningkatan keahlian dan keterampilan. Namun, dalam proses 

tersebut harus dihindari dominasi perekonomian nasional oleh modal asing. 

(Wiranata, 2004:12). 
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Tujuan Penyelenggaraan Investasi Tujuan penyelenggaraan penanaman 

modal antara lain menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997: 1) Meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, 2) Menciptakan lapangan kerja, 3)Meningkatkan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, 4) Meningkatkan kemampuan daya saing 

dunia usaha, 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, dan 8) Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki 

biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapat keuntungan dimasa yang akan 

datang sebagai kompensasi secara professional atas penundaan konsumsi, dampak 

inflasi dan resiko yang ditanggung (Raselawati, 2010: 28).  

Sedangkan menurut Sukirno (2004:121),investasi didefinisikan sebagai 

pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-

peralatan produksi  dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang 

modal  dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan 

jasa dimasa depan.  

Investasi adalah suatau kegiatan penanaman modal pada  berbagai kegiatan 

ekonomi (produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa-masa 

yang akan datang (Kementerian Koperasi dan UKM 2011).  
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

D. Hipotesa 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka didapat hipotesa adalah: 

diduga ada pengaruh antara variabel Investasi, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan 

ekonomi. 

 

INVESTASI 

TENAGA KERJA 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI 




