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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Santi Nurmainah 

(2013). Penelitian tersebut tentang “Analisis Pengaruh Belanja Modal 

Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan 

Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi kasus 35 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, 

tenaga kerja terserap, Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, menganalisis pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah, dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian 

ini menggunakan data skunder berbentuk time series dari tahun 2003 sampai 

dengan 2012 dan data cross section yang terdiri atas 35 kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah sehingga merupakan pooled data yaitu gabungan 

antara data time series (tahun 2003-2012 : 10 tahun) dengan data cross 

section 35 Kabupaten/Kota. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

kepustakaan yang berupa referensi statistik, terbitan berkala, buku, serta 

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji 

hipotesis menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan dan 

mempunyai hubungan yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa, hipotesis kedua menyatakan bahwa Tenaga 
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Kerja Terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang 

positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah, hipotesis ketiga menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, hipotesis 

keempat  menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, 

hipotesis kelima menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian dilakukan oleh Denty Octavianingrum (2015). Penelitian 

tersebut tentang “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta: Studi 5 Kabupaten/Kota”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah Investasi, Tenaga Kerja, 

dan Tingkat Pendidikan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder selama periode 2007 hingga 2013 yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan institusi 

daerah yang terkait. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara 

kuantitatif dengan model analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian 

bahwa menunjukkan jumlah investasi dilihat dari total jumlah investasi PMA 

dan PMDN 5 Kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2007-2013 berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY artinya 
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dengan meningkatnya jumlah investasi maka pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi DIY akan meningkat, Tingkat pendidikan dilihat dari angka rata-rata 

lama sekolah di 5 Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2007-2013 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi artinya 

semakin tinggi jenjang pendidikan yang akan ditempuh penduduk maka 

Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang 

disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang 

digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan “teknologi” 

produksi itu sendiri, misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh 

pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi 

tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama (Arsyad, 

2010: 96). 

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi 

atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan 

ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi 

di negara-negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk 

menyatakan perkembangan di negara sedang berkembang (Lincolin, 

Arsyad, 1999). 
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Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang 

dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas. 

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur 

dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan 

proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekaan pada 

proses, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. 

Oleh karena itu, pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya 

akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut 

relevan untuk dianalisis sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang 

diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian 

domestik dapat dinilai efektifitasnya. 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Adam Smith : Teori Pertumbuhan 

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 

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

beternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan yang terakhir 

masa perindustrian. Dari tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tanah memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan. Dalam 

teori ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input 

dalam proses produksi. Pembagian kerja merupakan hal utama dalam 

upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang 

dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi dipengaruhi oleh faktorfaktor 
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pendorong, yaitu peningkatan keterampilan kerja dan penemuan mesin-

mesin yang dapat menghemat tenaga. Menurut Adam Smith proses 

pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan 

antara satu dengan yang lain. Peningkatan kinerja pada suatu sektor 

akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong 

kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. 

Hal-hal tersebut yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

menjadi semakin pesat. 

b. Teori Rostow: Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi 

W.W. Rostow menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi 

dapat dibedakan dalam lima tahapan, antara lain masyarakat tradisional, 

prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerak menuju 

kematangan, dan tahap konsumsi masa tinggi. Menurut Rostow, setiap 

negara berada dalam salah satu dari tahap-tahap tersebut. Tahap-tahap 

pertumbuhan ini sebenarnya berpangkal pada keadaan-keadaan dinamis 

dari permintaan, penawaran, dan pola produksinya.   

Tahap-tahap pertumbuhan ini tidak dapat dipisahkan dari adanya 

kekuatan permintaan dikarenakan tahap-tahap perkembangan yang 

pesat dalam sektor tertentu tidak hanya tercermin dari segi produksi 

saja, tetapi juga dari harga dan pendapatan yang tinggi. Sektor-sektor 

yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat teknologi dan 

kemauan para pengusaha untuk berinovasi, tetapi juga oleh kekuataan 

permintaan dalam hubungannya dengan harga.  
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c. Teori Keynes 

Keynes melihat pertumbuhan dalam kondisi jangka pendek dan 

menyatakan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan 

total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin 

besar volume pekerkaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. 

Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan 

efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. 

Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat 

sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari 

permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi 

tergantung pada kecendrungan untuk mengonsumsi. Yang disebut 

terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang 

antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika 

volume investasi yang diperlukan tidak terpenuhi maka harga 

permintaan agregat akan menurun, lebih rendahnya daripada harga 

penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun 

sampai jurang tersebut terjembatani. Jadi perbedaan pekerjaan dan 

pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi.  

Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal 

dan juga suku bunga. Efesiensi marginal dari modal merupakan  tingkat 

hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Jika harapan laba 

meningkat, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku  bunga, yang 

merupakan faktor lain dari investasi, tergantung pada kuantitas. 

Sekarang investasi dapat dinaikkan memalui peningkatan efisiensi 
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marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan 

investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak 

terjadi pada waktu yang sama kecendrungan untuk mengonsumsi 

menurun. Sebaliknya, naiknya kecendrungan berkonsumsi dapat 

mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan tanpa kenaikan pada investasi. 

Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapadan, dan karena 

pendapatan naik, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang 

kunsumsi yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada 

pendapatan dan pekerjaan.  

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh 

keynes disebut multipler K. Penggali (multipler) ini memperlihatkan 

hubungan yang tepat berkat adanya kecendrungan berkonsumsi 

tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan 

tingkat investasi. Keynes juga menyatakan untuk menjamin 

pertumbuhan ekonomi yang stabil pemerintah perlu menerapkan 

kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta pengawasan secara 

langsung. 

3. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang 

biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, hal ini 

berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti 

tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu 

mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak 

sebagai warga negara.  
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Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa 

seseorang dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation" 

dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang 

substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini 

memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan 

pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. 

Menurut World Bank, dalam definisi kemiskinan adalah: ”the denial 

of choice and opportunities most basic for human development to lead a 

long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, 

self esteem and the respect of other”.  

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu 

merupakan kondisi dimana sesorang tidak dapat menikmati segala macam 

piliham dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti 

tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga 

diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. 

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang 

disandang oleh seseorang, keluarga, skomunitas, atau bahkan negara yang 

menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancam penegakan 

hak dan keadilan. Terancam posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan 

dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. 

Negara-negara maju yang lebih menekankan pada kualitas hidup yang 

dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju 

pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat 

populasi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan 
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mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang 

sedang berkembang pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 

1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. 

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh 

seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti indonesia. Hal ini 

dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena 

kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki 

banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial 

politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa 

miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. 

Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk 

kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang 

kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-

dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek 

dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. 

Aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya 

baik secara individual maupun kolektif (Pantjar Simatupang dan Saktyanu 

K. Dermoredjo, 2003). 

Menurut Sumitro Djijihadikusumo (1995) pola kemiskinan ada 

empat yaitu, persistent proverty yaitu kemiskinan yang telah kronis atau 

turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty yaitu kemiskinan yang 

mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah 

seasonal poverty yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus 



17 
 

 

nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental 

poverty yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam atau dampak dari 

suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat 

kesejahteraan suatu masyarakat. 

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan 

sumber daya yang dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang 

dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan 

kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat 

dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang 

sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang 

dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial 

psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan 

struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan 

peningkatan produktivitas. 

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, dalam Mudrajad Kuncoro, 

(1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Kemiskinan Absolut 

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil 

pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup 

untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. 
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b. Kemiskinan Relatif 

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. 

c. Kemiskinan Kultural 

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang 

atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki 

tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang 

membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena 

sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan 

garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang 

berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka 

Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis 

kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. 

Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per 

kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan 

makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan 

kesehatan. 

4. Hubungan antara kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang 

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap 

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, 
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serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan 

perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara 

keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan 

keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di 

dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang 

serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21) 

5. Indeks Pembangunan Manusia 

Pidato Theodore, W. Schultz pada tahun 1960 dalam Savitri (2013) 

yang berjudul “Investment in Human Capital” di hadapan para ahli 

ekonomi dan pejabat yang tergabung dalam American Economic 

Assosiation merupakan peletak dasar teori atau konsep modal manusia 

(human capital concept). Konsep ini pada intinya mennyiratkan bahwa 

manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-

bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material. 

Manusia sebagai human capital  tercermin dalam bentuk pengetahuan, 

gagasan (ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak 

seperti bentuk kapital lain yang hanya diperlakukan sebagai alat-alat 

tertentu, human capital ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui 

berbagai bentuk investasi SDM, diantaranya pendidikan formal, 

pendidikan informal, pengalaman kerja, kesehatan, dan gizi serta 

transmigrasi.  

 Modal manusia sendiri memiliki enam komponen yaitu: (1) Modal 

intelektual; (2) Modal emosional; (3) Modal sosial; (4) Modal ketabahan, 

(5) Modal moral; dan (6) Modal kesehatan (Ancok,2005). Keenam 
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komponen modal manusia ini akan muncul dalam sebuah kinerja yang 

optimum jika disertai oleh modal kepemimpinan dan modal struktur 

organisasi yang memberikan wahana kerja yang mendukung.  

 Tahun 1990, Human  Development Index  (HDI) atau Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP sebagai suatu 

indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan 

manusia secara terukur dan representatif. Secara singkatnya Indeks 

pembangunan manusia (IPM) atau  Human Development Index (HDI) 

adalah indikator untuk mengukur kualitas (derajat  perkembangan 

manusia) dari hasil pembangunan  ekonomi. Angka IPM berkisar antara 0 

hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan 

indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai 

IPM, UNDP membagi status pembangunan  manusia suatu negara atau 

wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:  

1. IPM < 50  (rendah)  

2. 50 ≤ IPM < 80  (sedang/menengah)  

3. IPM ≥ 80  (tinggi)  

6. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Ramirez (2004) Pertumbuhan Ekonomi meningkatkan persediaan 

sumberdaya yang di butuhkan pembangunan manusia. Peningkatan 

sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta 

distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan 

mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini juga berlaku 
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sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat menentukan 

kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya teknologi maupun terhadap 

kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi (Ramirez, et.al, 1998 ; Brata, 2004). 

Distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah 

tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan 

manusia. Pada saat distribusi pendapatan buruk atau terjadi ketimpangan 

pendapatan menyebabkan banyak rumah tangga mengalami keterbatasan 

keuangan. Akibatnya mengurangi pengeluaran untuk pendidikan yang 

lebih tinggi dan makanan yang mengandung gizi baik (Ramirez et.al, 

1998). Pengeluaran lebih banyak ditujukan untuk mengkonsumsi makanan 

yang tidak mengandung banyak asupan gizi dan nutrisi yang baik (UNDP, 

1996). Dengan demikian, jika terjadi perbaikan dalam distribusi 

pendapatan akan menyebabkan penduduk miskin memperoleh pendapatan 

yang lebih baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin 

mendorong mereka untuk membelanjakan pengeluaran rumah tangganya 

agar dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota 

keluarga. 
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7. Angkatan Kerja 

Penduduk yang meningkat dapat menjadi pendorong dan dapat 

menjadi penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat 

tidak selalu menjadi penghamabat dalam pembangunan jika penduduk 

tersebut mempunyai kapasitas untuk menghasilkan produksi. Hal ini 

belum menjadi dasar yang positif bahkan jumlah penduduk yang banyak 

sering kali menjadi penghambat pembangunan ekonomi khususnya negara 

berkembang.  

Menurut Sukirno, (2006). Pengangguran adalah orang yang telah 

digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari 

pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan 

yang diinginkan. Pengangguran terjadi karena tingkat pertumbuhan 

lapangan kerja yang relatif melambat dan tingkat pertumbuhan angkatan 

kerja yang meningkat. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah 

satu cerminan kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu daerah, 

karena terjadi ketidak seimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan 

lapangan kerja yang tersedia.  

a. Teori Keynes  

Pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan 

efektif. Keynes menyarankan agar memperbesar konsumsi dan non 

konsumsi. Namun di negara terbelakang tidak ada pengangguran paksa, 

tetapi penyangguran tersembunyi. Pada perekonomian terbelakang 

tingkat pendapatan sangat rendah, kecenderungan mengkonsumsi 

sangat tinggi dan tabungan hampir-hampir nihil. Semua usaha untuk 
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meningkatkan pendapatan uang melalui langkah moneter dan fiskal 

dengan tidak adanya sumber komplementer akan mengakibatkan inflasi 

harga. (Jhingan, 2007).  

Permasalahan disini peningkatan tingkat pekerjaan dan 

pendapatan per kapita dalam konteks pembangunan ekonomi. 

Kemajuan ekonomi terdiri dari dua kategori berbeda: pertama, gerakan 

dari pekerjaan rendah menuju pekerjaan penuh pada tingkat 

pembangunan ekonomi tertentu, dan kedua, gerakan dari pekerjaan 

penuh pada tingkat pembangunan tertentu menuju pekerjaan penuh 

pada tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi berikutnya. 

(Jhingan, 2007).  

b. Sumber Daya Manusia (SDM)  

1) Adam Smith  

Menurut Smith manusia sebagai faktor produksi utama yang 

menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya alam, (tanah) 

tidak ada artinya kalau tidak ada SDM yang pandai mengolahnya 

sehingga bermanfaat bagi kehidupan. (Mulyadi, 2003).  

2) Malthus  

Menurut Malthus, manusia berkembang jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan 

deret ukur (geometric progression, dari 2 ke 4,8,16,32 dan 

seterusnya), sedangkan pertumbuhan produksi makanan hanya 

meningkat sesuai dengan deret hitung (aritmetic progression, dari 2 
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ke 4,6,8 dan seterusnya). Karena perkembangan jumlah manusia 

jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-

hasil pertanian, maka Malthus meramal bahwa suatu ketika akan 

terjadi malapetaka (disaster) yang akan menimpa umat manusia. 

(Mulyadi, 2003).  

3) Keynes  

Menurut Keynes dalam keseimbangan semua sumber daya 

termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh. Dengan 

demikian tidak ada pengangguran, dalam sistem mekanisme pasar. 

Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh 

pendapatan sama-sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan 

tingkat upah yang lebih rendah. Hal ini menarik perhatian 

perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak. 

(Mulyadi,2003). 

4) Harrod Domar  

Peran modal fisik dalam pertumbuhan amat besar tetapi 

kapasitas hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) 

membesar. Jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi 

pendapatan perkapia asalkan modal fisiknya meningkat. Penduduk 

(dalam hal ini angkatan kerja) diasumsikan meningkat secara 

geometris dan full employment selalu tercapai. (Mulyadi, 2003).  

5) Coale Hoover  

Menurut Coale Hoover kemiskinan bukan merupakan akibat 

kurangnya permintaan agregatif, namun kurang tersedianya modal 
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fisik dengan pembangunan, figor, enterprise,corporation, dan 

adptabiliti pada semua kmponen angkatan kerja. Perubahan 

penduduk baru terasa pada penduduk sebagai input proses produksi 

setelah kurun waktu 30 tahun. Dan pertumbuhan penduduk yang 

tinggi angkatan kerja akan menjadi lebih besar setelah 30 tahun. Hal 

ini dapat mendorong ihasilkannya jumlah output yang lebih besar. 

Tetapi jumlah angkatan kerja yang besar juga berarti harus 

disediakan modal fisik yang begitu besar agar produktivitasnya 

sama. Dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk akan 

menaikkan jumlah angkatan kerja, tetapi memperlambat kenaikan 

output per pekerja. (Mulyadi, 2003).  

c. Teori Produksi Dengan Satu Faktor Berubah  

Hukum pertambahan hasil yang berkurang dalam produksi jangka 

pendek dikatakan bahwa ada faktor produksi yang bersifat tetap dan 

ada faktor produksi yang bersifat berubah. Jika faktor produksi yang 

bersifat variabel tersebut terus ditambah maka produksi total semakin 

meningkat hingga sampai pada titik maksimum, apabila sudah pada 

tingkat maksimum faktor produksi terus ditambah, maka produksi total 

semakin menurun.  

8. Kerangka Pemikiran 

Ely Kusuma Retno (2011) dalam penelitian yang berjudul tentang 

Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang akan 
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mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto. Namun karena 

berbagai sebab kemiskinan juga berdampak terhadap pendidikan. 

Ramirez (2004) Pertumbuhan Ekonomi meningkatkan persediaan 

sumberdaya yang di butuhkan pembangunan manusia. Peningkatan 

sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta 

distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan 

mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini juga berlaku 

sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat menentukan 

kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya teknologi maupun terhadap 

kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi (Ramirez, et.al, 1998 ; Brata, 2004). 

Efrizal Hasan, Dkk (2011) menyatakan bahwa Angkatan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana dengan 

terjadinya peningkatan angkatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 
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C. Perumusan Hipotesis

 Hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat sementara mengenai 

pengaruh variabel-variabel dependen dan independen berdasarkan kerangka 

teoritis maupun penelitian terdahulu. Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah diduga Kemiskinan , Indeks Pembangunan Manusia, dan 

Angkatan Kerja mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Kemiskinan 

 (X1) 

Indeks Pembangunan 
Manusia 

 (X2) 

Angkatan Kerja 

 (X3) 

Produk Domestik 
Regional Bruto 

(Y)




