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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Primadona (2015) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pertumbuhan Penduduk terhadap PDRB dan Angkatan Kerja di Kota 

Payakumbuh”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

pertumbuhan penduduk terhadap PDRB dan angkatan kerja. Hasilnya adalah 

pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB sebesar 

19,585. 

Julfiansyah (2013) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Investasi PMA/PMDN dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi dan jumlah 

penduduk terhadap PDRB dan PAD. Hasil dari penelitian ini adalah Jumlah 

Penduduk berpengaruh terhadap PDRB sebesar 0,009 sedangkan Investasi 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. 

Keterkaitan penelitian sekarang dengan terdahulu adalah penelitian 

perbandingan yakni membandingkan dalam hal lokasi penelitian. Hal yang 

menjadi perbedaan antara penelitian sekarang dengan terdahulu adalah 

perbedaan variabel dependen yang digunakan. 
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B. Landasan Teori 

1. Teori Produksi 

Teori produksi terdiri dari beberapa analisa mengenai bagaimana 

seorang produsen mampu menggunakan berbagai macam faktor produksi 

untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu dengan seefisien mungkin. 

Jadi teori produksi adalah suatu aktivitas ekonomi yang 

mengkombinasikan berbagai macam input untuk menghasilkan output. 

Dalam proses produksi, barang atau jasa yang telah diproduksi memiliki 

nilai yang leih dari pada nilai mentah sebelumnya.  

Produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktiitas ekonomi 

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian 

ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah kombinasi berbagai 

input atau masukan untuk menghasilkan output(Soekartawi,1994). Fungsi 

produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan 

hubungan antara tingkat output dan tingkat penggunaan input-input 

(Boediono, 1999).  

2. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi juga merupakan keterkaitan antara faktor-faktor 

produksi dan capaian tingkat produksi yang dihasilkan, dimana faktor 

produksi sering disebut dengan istilah input dan jumlah produksi disebut 

dengan output. (Sukirno, 2000). Fungsi produksi merupakan hubungan 

teknis antara faktor produksi (input) dengan hasil produksi (output). 
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Faktor produksi merupakan hal yang mutlak dalam proses produksi 

karena tanpa faktor produksi kegiatan produksi tidak dapat berjalan 

(Nuraini, 2013). 

Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang dipakai suatu 

perusahaan suatu industri atau suatu perekonomian secara keseluruhan. 

Disamping itu suatu fungsi produksi akan menggambarkan kepada kita 

tentang metode produksi yang efisien secara teknis, artinya dalam metode 

produksi tertentu kuantitas bahan mentah yang digunakan adalah minimal 

dan barang modal yang lainpun juga minimal. Metode produksi yang 

efisien merupakan hal yang sangat diharapkan oleh produsen. 

Fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut: (Nuraini, 2013). 

Q = (K, L, R, T) 

Q = Output 

K = Kapital/modal 

L = Labour/tenaga kerja 

R  = Resources/sumber daya 

T = Teknologi 

Dari persamaan di atas pada dasarnya berarti bahwa besar kecilnya 

tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga 

kerja, jumlah kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan.  

Dalam bentuk matematika sederhana fungsi produksi ini dituliskan 

sebagai berikut: 
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Y = f (  ,   ....Xn) 

Dimana: 

  Y =  adalah hasil produksi fisik 

  ...   =  faktor-faktor produksi 

Dengan fungsi produksi seperti tersebut di atas, maka hubungan Y 

dan X dapat diketahui dan sekaligus hubungan   ......   dan X lainnya 

juga dapat diketahui. Dimana: 

Y  = Produksi atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor produksi X 

X  = Faktor produksi atau variabel yang mempengaruhi Y 

3. Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Fungsi Produksi Cobb-Douglas merupakan persamaan dengan 

menggunakan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu 

merupakan variabel yang dijelasakan atau variabel dependen (Y) dan 

lainnya merupakan variabel indipenden atau yang menjelaskan (X) 

(Soekartawi, 1990). Menurut Walter Nicholson (2008) menyatakan 

bahwa fungsi produksi dimana σ =1 (elastisitas subtitusi) disebut fungsi 

Cobb-Douglas yang memiliki bentuk umum cembung yang normal. 

Persamaan yang digunakan umumnya ditulis dengan :  

Y = aX
b
 ...............................................................................(2.1) 

Fungsi produksi eksponensial atau Cobb-Douglas ini sudah banyak 

digunakan dalam studi-studi tentang fungsi produksi secara empiris, 

terutama sejak Charles W.Cobb dan Paul H. Douglas memulai 
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menggunakannya pada akhir 1920. Fungsi atau persamaan ini melibatkan 

dua variabel atau lebih, yang mana variabel yang satu disebut sebagai 

variabel dependen atau yang dijelaskan (dependent variable), dan yang 

lain disebut sebagai variabel independen atau yang menjelaskan 

(independent variable).  

Penggunaan bentuk fungsi ini sudah sangat populer dalam 

penelitian empiris. Keuntungan menggunakan fungsi ini adalah hasil 

pendugaan garis melalui fungsi ini akan menghasilkan koefisien regresi 

yang sekaligus juga menunjukkan tingkat RTS. Namun demikian, 

penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglas masih harus memerlukan 

berbagai asumsi, antara lain :  

a. Sampel yang digunakan secara acak  

b. Terjadi persaingan sempurna diantara masing-masing sampel, 

sehingga masing-masing dari mereka bertindak sebagai price taker, 

yang mana baik Y maupun X diperoleh secara bersaing pada harga 

yang bervariasi. 

c. Teknologi diasumsikan netral, artinya bahwa intercept boleh berbeda, 

tetapi slope garis penduga Cobb-Douglas dianggap sama karena 

menyebabkan kenaikan output yang diperoleh dengan tidak merubah 

faktor-faktor produksi yang digunakan. 
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d. Fungsi Cobb-Douglas lebih mudah diselesaikan dengan fungsi 

logaritma, maka tidak boleh terjadi adanya pengamatan atau 

perolehan data yang bernilai nol.  

e. Karena merupakan fungsi linier dalam logaritma, maka pendugaan 

parameter yang dilakukan harus menggunakan penaksiran Ordinary 

Least Square (OLS) yang memenuhi persyaratan BLUE (Beast 

Linear Unbiassed Estimators).  

Secara matematis, fungsi produksi Cobb-Douglas dapat ditulis 

sebagai berikut :  

Y = α .....................................................................................(2.2)  

dimana :  

Y   = output  

Tk,K  = faktor-faktor produksi  

β1, β2  = parameter yang ditaksir nilainya 

Kemudahan dalam estimasi atau pendugaan terhadap persamaan 

diatas dapat dilakukan dengan mengubah bentuk linier berganda dengan 

cara menjadikan bentuk linier berganda dengan cara menjadikan bentuk 

logaritma, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :  

Log Y = logα + β1 log Tk + β2 log K .................(2.3) Interpretasi 

terhadap parameter-parameter persamaan di atas dapat artikan sebagai 

berikut : 
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a. α menunjukkan tingkat efisiensi proses produksi secara keseluruhan.

Semakin besar α maka semakin efisien organisasi produksi.

b. Parameter β mengukur elastisitas produksi untuk masing-masing

faktor produksi.

c. Jumlah β menunjukkan tingkat skala hasil.

d. Parameter β dapat digunakan untuk mengukur intensitas

penggunaan faktor produksi.

Bentuk kurva isoquant fungsi produksi Cobb-Douglas biasanya

berbentuk cekung seperti berikut: 

 

Sumber: Nuraini, 2013 

Gambar 2.1: Gambar Kurva Isoquant 

A 

B 

C 

K 

K3 

K

K

L L3 L0 

Isoquant 

L 



12 

 

Gambar di atas, L menunjukkan tenaga kerja dan K menunjukkan 

kapital atau modal. Kombinasi tenaga kerja sebanyak L  dan kapital 

sebanyak K atau yang ditunjukkan di titik A akan menghasilkan output 

yang sama dengan kombinasi titik B (tenaga kerja sebanyak L  dan 

kapital sebanyak K ). Kombinasi titik A dan B juga akan sama besarnya 

output dengan titik C (tenaga kerja sebanyak L3 dan kapital sebanyak K3). 

Jadi jika kombinasi tenaga kerja dan kapital yang digunakan tetap dalam 

satu garis isoquant maka besarnya output akan sama. 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (input) menjadi 

produk (output) menunjukan adanya perkembangan perekonomian suatu 

wilayah. Dalam statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah 

yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, 

sektor industri pengolahan, jasa-jasa dan sebagainya, dicatat dalam 

bentuk Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian, Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari 

seluruh nilai tambah (value added) produksi barang dan jasa dari seluruh 

kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode tertentu tanpa 

memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh 

penduduk daerah tersebut. (BPS, 2009). 



13 

 

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah 

pendapatan yang mengalir kedalam daerah atau wilayah tersebut, 

kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir ke luar daerah atau 

wilayah. Atau dapat dikatakan bahwa produk regional merupakan produk 

yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi (tenaga kerja, 

tanah, modal) yang dimiliki penduduk daerah atau wilayah yang 

bersangkutan. Namun karena masih terbatasnya data untuk memantau 

pendapatan yang mengalir dari/ke luar suatu daerah atau wilayah, maka 

antara produk domestik dengan produk regional sampai saat ini 

diasumsikan sama.(BPS. 2009) 

PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB 

atas dasar berlaku (nominal) yang menunjukan kemampuan sumber daya 

ekonomi suatu wilayah yang menghasilkan output pada suatu periode 

yang dinilai atas harga berlaku. PDRB atas harga berlaku digunakan 

untuk melihat struktur perekonomian atau peranan setiap sektor dan 

gambaran perekonomian pada tahun berjalan. PDRB atas dasar harga 

konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

baik secara keseluruhan maupun sektoral. 

5. Investasi 

Investasi merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dana 

dalam suatu bidang tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui berbagai 

cara, salah satu di antaranya adalah investasi dalam bentuk saham. 
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Pemodal atau investor dapat menanamkan kelebihan dananya dalam 

bentuk saham di pasar bursa. Tujuan utama investor dalam menanamkan 

dananya ke bursa efek yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat 

pengembalian investasi (return) baik berupa pendapatan dividen maupun 

pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital 

gain). 

Menurut Sunariyah (2003) Investasi adalah suatu penanaman modal 

untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu 

lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan 

datang. Sedangkan definisi investasi menurut Taswan dan Soliha (2002) 

adalah Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun  badan  usaha  

(termasuk lembaga perbankan) yang memiliki kelebihan dana. Investasi 

dapat dilakukan baik di pasar uang maupun di pasar modal ataupun 

ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan 

suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama  

periode  waktu  tertentu untuk mendapat sejumlah keuntungan di masa 

yang akan datang. Menurut Sunariyah (2003) investasi dalam arti luas 

terdiri dari dua bagian utama yaitu: 

a. Investasi dalam bentuk aktiva rill (real asset) berupa aktiva berwujud 

seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate. 
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b. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa 

surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas 

aktiva rill  yang di  kuasai oleh entitas. Pemilihan aktiva financial 

dalam rangka investasi pada sebuah  entitas dapat di lakukan dengan 

dua cara: 

1) Investasi langsung (direct investment) 

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan 

surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang 

secara resmi telah  go public dengan harapan akan 

mendapatkan keuntungan berupa penghasilam 

2) Investasi tidak langsung (indirect investment) 

Investasi tidak langsung (indirect investment) terjadi bilamana 

surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali 

oleh perusahaan investasi (investment company) yang 

berfungsi sebagai perantara. 

6. Jumlah Penduduk 

Selama ini sudah dipahami banyak orang bahwa jumlah penduduk 

adalah salah satu indikator penting dalam suatu Negara. Tidak terkecuali 

juga para ahli seperti para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam 

smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input 

yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk 

meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak 
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penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. 

Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus 

dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin 

bertambah. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, 

mengundang banyak masalah. Tetapi ini tidak berarti pada zaman dahulu 

masalah kependudukan tidak ada.  

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat sekarang ini sangat 

mempengaruhi perekonomian suatu bangsa, karena sudah terjadi 

ketidakseimbangan pemerataan penduduk. Kita lihat sekarang ini 

kepadatan penduduk di kota-kota besar di Indonesia mempengaruhi 

tingkat pendapatan penduduk, jumlah lowongan kerja yang semakin 

sedikit menyebabkan di Indonesia pada tahun-tahun terakhir banyak 

perilaku kriminalitas yang terjadi akibat penyimpangan status penduduk 

yang satu dengan yang lain dan ini menimbulkan status sosial antar 

masyarakat. Seharusnya pertumbuhan penduduk harus selaras dengan 

penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah.  Namun ahli ekonomi 

lain yaitu Robert Malthus menanggapi bahwa pada kondisi awal jumlah 

penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun 

pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan 

menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya. 

Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk 

berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan pertumbuhan penduduk 
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adalah akibat dari proses pembangunan. (Jhingan, 2004). Bagi negara-

negara berkembang, perkembangan penduduk  yang cepat justru akan 

menghambat perkembangan ekonomi. Kaum klasik seperti Adam Smith, 

David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu 

akan ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat 

perkembangan penduduk. Jadi karena penduduk juga berfungsi sebagai 

tenaga kerja, maka paling tidak akan terdapat kesulitan dalam penyediaan 

lapangan pekerjaan. Kalau penduduk tidak dapat memperoleh pekerjaan, 

yang berarti mereka itu menganggur, maka justru akan menekan standar 

hidup bangsanya menjadi lebih rendah. (Suparmoko, 1999).  

C. Kerangka Pemikiran 

Secara umum pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur utama 

berhasil atau tidaknya perekonomian suatu daerah karena berhasil atau 

tidaknya program-program pembangunan baik di daerah maupun nasional 

sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan 

nasional. Untuk dapat menganalisis pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor investasi dan 

jumlah penduduk. Tingkat investasi yang tinggi akan merangsang 

peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah. Sedangkan jumlah penduduk 

yang tinggi akan menandakan tersedianya tenaga kerja yang melimpah 

sehingga akan mampu untuk meningkatkan produksi dalam suatu daerah. 
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Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran 

Sumber : diolah 2017 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian  telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui data. 

Berdasarkan permasalahan, landasan teori dan penelitian terdahulu yang 

menyatakan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

yang telah diuraikan sebelumnya maka diduga suatu hipotesis yaitu: ”Diduga 

Investasi dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung”. 
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