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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian Penelitian Novita, (2008) menggunakan variabel PDRB, 

Industri Pertanian, Perdagangan dan investasi di wilayah Sumatera Utara. 

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least 

square (OLS) untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan 

variabel yang lainnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan Novita ini 

menunjukkan bahwa peningkatan PDRB yang ada di wilayah Propinsi 

Sumatera Utara ini dipengaruhi oleh tiga sektor ekonomi utama, yaitu sektor 

pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan. Selain itu, dalam 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa investasi  dalam hal ini PMDN serta 

jumlah tenaga kerja juga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB di 

wilayah Sumatera Utara. Dalam kajian penelitian ini juga didapatkan bahwa 

kondisi perekonomian (Dummy Krisis) yaitu krisi keuangan yang terjadi di 

wilayah Sumatera Utara tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan PDRB yang ada di wilayah Sumatera Utara. 

Kajian Penelitian Sodik dan Nuryadin, (2005) dalam hal ini variabel 

yang digunakan adalah besarnya penanaman modal, jumlah angkatan kerja, 

inflasi, dan nilai ekspor bersih yang didapat. Metode penelitian ini 

menggunakan Ordinary Least square (OLS), metode ini digunakan untuk 
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mengetahui hubungan serta pengaruh antar variabel dalam penelitiannya. 

Penelitian ini menghasilkan data bahwa pertumbuhan ekonomi sebelum 

diberlakukannya aturan tentang otonomi daerah dipengaruhi oleh besarnya 

penanaman modal, baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Sedangkan pasca 

pemberlakuan otonomi daerah menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan 

ekonomi tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap pengaruh 

kenaikan penanaman modal, baik yang berasal dari PMDN maupun PMA. 

Dalam Penelitian yang dikemukakan oleh Suryono, (2010) dimana 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah besarnya penanaman 

modal dalam bentuk investasi, jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh 

dunia usaha, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kajian penelitian ini 

menggunakan metode runtun waktu (time series) yaitu pengamatan waktu 

sekarang dipengaruhi oleh satu atau beberapa pengamatan yang telah 

dilakukan pada masa lalu, Selain itu penelitian ini juga menggunakan  metode 

Ordinary Least Square (OLS) untuk membandingkan pengaruh Investasi dan 

tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi. Hasil yang 

didapat dalam penelitian ini adalah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Tingkat Investasi, Tenaga Kerja berpengaruh positif, dalam hal ini dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh signifikan secara 

parsial maupun simultan yang menunjukan terjadi hubungan saling 

mempengaruhi antar variabel terhadap PDRB di wilayah Jawa Tengah. 
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Maulana, (2013) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 

berupa besarnya investasi yang ditanamkan, jumlah tenaga kerja, tingkat 

pendidkan yang dimiliki oleh tenaga kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi dari tahun ke tahun. Kajian penelitian ini menggunakan metode 

regresi data panel, yaitu gabungan antara data cross section dan data time 

series yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Selain itu penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) agar setiap variabel 

yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini diketahui dengan jelas 

seberapa besar pengaruh dan keterkaitan antar variabel satu dengan variabel 

yang lainnya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya 

penanaman modal dalam bentuk investasi, tingkat pendidikan yang dimiliki 

oleh setiap tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Besarnya jumlah tenaga kerja 

memang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Jawa Barat, tetapi tidak terlalu signifikan. Dalam kajian penelitian ini dapat 

disimpulkan, bahwa besarnya penanaman modal dalam bentuk investasi, 

besarnya jumlah tenaga kerja, dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh usia 

kerja yang berada dalam naungan wilayah Jawa Barat, dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat, walaupun untuk jumlah tenaga 

kerja tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di wiayah tersebut. 

Penelitian Mutia, (2016) variabel yang digunakan adalah besarnya 

jumlah investasi dalam hal ini modal, jumlah tenaga kerja, dan belanja yang 
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dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Model analisis dalam penelitian ini 

menggunakan fungsi pertumbuhan, yaitu mengkaji pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Adapun hasil yang 

didapat dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel besarnya 

investasi, jumlah tenaga kerja, dan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 74,1%. 

Sedangkan sisanya sebesar 25,9%, menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi juga dipengaruhi oleh variabel tingkat suku bunga, jumlah uang 

yang beredar di masyarakat, tingkat inflasi, dan pengaruh variabel lainnya. 

Selain itu pula didapat data, bahwa terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia sebesar 2,046% dengan menganggap bahwa jumlah 

tenaga kerja dan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap tetap. 

Hal ini dibuktikan dengan data pada variabel investasi yang ditunjukkan dari 

data koefisien regresi menunjukkan angka 2,046, hal ini menunjukkan bahwa 

investasi mengalami kenaikan sebesar 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi 

meningkat 2,046%. 

Investasi menandakan adanya permintaan yang efektif, selain itu juga 

menunjukkan adanya penawaran yang bersifat produktif bagi para pelaku 

ekonomi dan proses produksi di masa depan. Berdasarkan data yang 

didapatkan, menunjukkan bahwa koefisien estimasi tenaga kerja sebesar 

3,5935, hal ini menandakan apabila terjadi peningkatan 1% terhadap tenaga 

kerja maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan sebesar 3,5935% 

hal ini didapat dengan menganggap besarnya investasi dan belanja yang 
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dikeluarkan oleh pemerintah dianggap tetap. Jumlah populasi yang semakin 

meningkat dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja (labor) dan dengan 

sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. 

B. Landasan Teori 

1. PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) 

PDRB yang ada di suatu daerah digunakan sebagai tolak ukur 

untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan 

melihat data yang terdapat dalam PDRB, kita dapat mengetahui jumlah 

nilai tambah barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh suatu daerah. 

Semakin tinggi angka yang ditunjukkan oleh PDRB, maka semakin 

meningkat pula pertumbuhan ekonomi yang terjad di suatu daerah. 

Pendapatan suatu negara dapat dihitung dengan melihat data PDRB yang 

terdapat disetiap daerah. Cara menghitung PDRB sama halnya dengan 

cara menghitung Pendapatan Daerah Bruto (PDB), yaitu dengan 

menjumlahkan seluruh barang dan jasa pada akhir tahun, atau 

menjumlahkan semua nilai pendapatan yang dihasilkan oleh setiap 

daerah dalam kurun waktu tertentu. Nilai seluruh produksi yang 

dihasilkan oleh suatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu, 

dapat dihitung dengan menggunakan metode: 

a. Perhitungan dengan metode pengeluaran.  

Dengan menghitung semua produksi baik berupa barang maupun 

jasa yang mampu dihasilkan oleh suatu negara. Metode ini menyatakan 

bahwa pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan seluruh 
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pengeluaran yang terjadi pada belanja pengeluaran pemerintah, 

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekspor setelah dikurangi 

pengeluaran untuk kegiatan impor, pengeluaran pada rumah tangga 

produksi, dan pengeluaran yang terjadi pada rumah tangga konsumsi.  

b. Perhitungan dengan menggunakan metode produksi.  

Perhitungan pendapatan nasional ini diperoleh dengan cara 

menjumlahkan semua hasil yang diperoleh dari kegiatan produksi yang 

terjadi pada semua kegiatan perekonomian. Dalam metode ini yang 

dijumlahkan hanya nilai produksi tambahan yang dapat diperoleh. 

c. Perhitungan dengan menggunakan metode pendapatan.  

Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode ini 

diperoleh dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh 

baik dari faktor produksi penanaman modal, tenaga kerja, sumber daya 

alam, maupun kewirausahaan. 

Dari uraian tentang PDRB diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa 

PDRB yang didapat merupakan hasil dari barang dan jasa yang mampu 

dihasilkan oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian dalam kurun 

waktu tertentu. PDRB digunakan sebagai tolak ukur laju pertumbuhan 

ekonomi. PDRB juga dapat diartikan sebagai jumlah semua nilai tambah 

yang mampu dihasilkan dari kegiatan produksi pada suatu wilayah 

tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. 
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Perhitungan PDRB untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi 

di suatu wilayah dapat menggunakan harga berlaku maupun harga 

konstan. Harga berlaku merupakan harga yang dikenakan pada semua 

sumber daya ekonomi yang terdapat di suatu wilayah dengan haa yag 

erlaku pada saat itu. Harga konstan merupakan harga tetap yang 

dkenakan pada semua sumber daya ekonomi. Apabila PDRB 

menunjukkan angka yang besar, maka barang dan jasa yang mampu 

dihsilkan pada kegiatan ekonomi juga besar, begitu juga sebaliknya 

apabila nilai PDRB kecil, maka hal ini menunjukkan jumlah barang dan 

jasa yang mampu dihasilkan oleh suatu wilayah juga kecil. PDRB harga 

konstan digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang ada di 

suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. 

Perhitungan PDRB akan kurang akurat apabila kita menggunakan 

harga berlaku, dikarenakan nilai inflasi yang sewaktu-waktu mengalami 

perubahan. Oleh karena itu perhitungan PDRB juga sering menggunakan 

perhitungan harga kosntan, agar diperoleh hasil perhitungan yang lebih 

akurat. Perhitungan PDRB harga konstan menggunakan acuan harga 

pada tahun dasar tertentu, dimana keadaan ekonomi dalam kondisi baik. 

Harga barang yang kita gunakan sebagai acuan adalah harga yang 

berlaku pada tahun tersebut yang tidak mengalami perubahan akibat 

pengaruh dari inflasi atau deflasi. Deflator atau perubahan harga dari 

semua barang dan jasa, dapat dihitung dengan cara, perubahan harga= 

(Harga tahun tertentu:Harga tahun tertentu-1) x 100% 
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Penggunaan harga konstan dalam perhitungan PDRB dapat 

memberikan manfaat bagi kita, antara lain: kita dapat dengan cepat 

mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara dari 

tahun ke tahun, kita juga dapat mengetahui besarnya perubahan harga 

akibat dari pengaruh inflasi yang terjadi. 

2. Investasi 

Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal dalam 

bentuk pengeluaran atau perbelanjaan untuk membeli barang modal dan 

perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perekonomian 

yang mampu menghasilkan barang dan jasa. Investasi ini dilakukan oleh 

para penaman modal atau perusahaan-perusahaan. Adanya investasi 

dapat menghasilkan barang dan jasa secara maksimal, selain itu tingkat 

pendistribusian tenaga kerja dan pendistribusian pendapatan dapat 

ditentukan secara jelas sesuai dengan kebutuhan. Investasi juga dapat 

mendorong pertumbuhan dan kualitas penduduk usia kerja, serta dapat 

memaksimalkan teknologi dalam kegiatan ekonomi (Sukirno, 2005). 

Investasi ini diperoleh baik dari PMDN maupun PMA. 

Penanaman Modal Dalam Negeri atau dikenal dengan istilah 

PMDN ini merupakan kegiatan menanam modal yang ditujukan untuk 

menunjang kegiatan ekonomi di dalam negeri. Investasi ini dilakukan 

oleh penanam modal yang berasal dari dalam negeri dengan 

menggunakan modal dari dalam negeri juga. Ketentuan yang berkaitan 

dengan Penanaman Modal dalam kegiatan ekonomi ini tercantum 
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didalam UU No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal dalam 

kegiata ekonomi. 

Pelaku penanaman modal Dalam Negeri meliputi pemerintah 

dalam negeri, individu yang merupakan bagian dari masyarakat dalam 

negeri sendiri, dan badan usaha dalam negeri yang melakukan kegiatan 

ekonominya di dalam negeri. Ketentuan tentang investasi, meliputi: 

a. Permodalan: Penggunaan modal yang berasal dari kekayaan masyarakat 

Indonesia sendiri (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik melalui penanaman modal 

langsung maupun penanaman modal tidak langsung. Dengan penanaman 

modal langsung, penanam modal dapat membeli suatu modal dan terlibat 

langsung dalam mengelola modal. Sedangkan penanam modal tidak 

langsung, penanam modal melakukan investasi tetapi tidak terlibat secara 

langsung dalam mengelola modal, hanya cukup sebagai pemegang saham. 

b. Pelaku Investasi : Negara dan swasta. Negara dalam hal ini pemerintah, 

sedangkan pihak swasta dalam hal ini terdiri dari orang atau badan usaha 

lain yang berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia 

c. Bidang usaha : semua jenis usaha yang terbuka bagi semua pelaku usaha 

pihak swasta untuk berinvestasi, tetapi tetap dalam pemantauan 

pemerintah, agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya. 

d. Perizinan dan perpajakan : bahwa dalam berinvestasi harus sesuai dengan 

aturan tentang perizinan dan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah 

berdasarkan aturan tertentu. Perizinan ini meliputi: izin untuk melakukan 
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usaha, lokasi tempat usaha dan pemasaran, pertanahan yang digunakan 

sebagai usaha, perairan yang terdapat di wilayah pendirian suatu usaha, 

eksplorasi kekayaan alam untuk usaha, hak-hak khusus untuk para pelaku 

usaha, dan lain-lain. Penanam modal juga dikenakan pajak sesuai dengan 

barang dan jasa yang dihasilkannya sesuai dengan aturan perpajakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

e. Batas waktu beroperasinya suatu usaha: berkaitan dengan peraturan dan 

kebijakan setiap daerah dalam memberikan batas waktu terhadap kegiatan 

usaha ekonomi yang dijalankan oleh pihak penanam modal. 

f. Tenaga kerja: dalam hal tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga ahli 

yang berasal dari dalam negeri sendiri, kecuali apabila pada kegiatan 

ekonomi tertentu belum dapat dikuasai dengan tenaga ahli yang berasal 

dari dalam negeri , barulah didatangkan tenaga ahli yang berasal dari 

negara lain.  Penetepan tentang ketenagakerjaan harus sesuai dengan 

ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan). 

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi 

dengan jalan membangun, membeli total atau mengakusisi dalam hal ini 

mengambil alih suatu kegiatan usaha. PMA lebih banyak memberikan 

keuntungan bagi pendapatan dalam negeri karena sifatnya yang jangka 

panjang, banyak memberikan pengalaman dalam pemanfaatan alih 

teknologi dalam kegiatan produksi, alih keterampilan menejemen dalam 

suatu usaha ekonomi, dan dapat membuka lapangan kerja baru di dalam 

negeri. Lapangan kerja ini, sangat penting dan besar manfaatnya bagi 
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negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia mengingat 

terbatasnya kemampuan yang ada di dalam negeri untuk menyediakan 

lapangan kerja baru bagi penduduknya yang terus mengalami peningkatan. 

Investasi pihak swasta yang berada di Indonesia telah dijamin 

keberadaan usahanya sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 

1967 tentang penanaman modal yang bersumber dari PMA dan Undang-

undang No. 6 tahun 1968 yang berkaitan dengan penanaman modal yang 

berasal dari dalam negeri sendiri (PMDN), yang kemudian peraturan 

tentang penanaman modal ini diperjelas dan disempurnakan dengan 

adanya Undang-undang No. 11 tahun 1970 yang berkaitan dengan 

penanaman modal yang berasal dari luar negeri dan diperjelas lagi dengan 

dikeluarkannya Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman 

modal yang berasal dari dalam negeri. Dengan begitu berdasarkan dari 

sumber kepemilikan modal itu berasal, maka investasi yang berasal dari 

swasta dapat dibagi menjadi penanaman modal yang berasal dari luar 

negeri (PMA) dan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri 

(PMDN). Investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pihak 

swasta ini ditujukan untuk mencari keuntungan dan memperoleh 

pendapatan yang sebesar-besarnya. 

Investasi dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan produksi dalam 

hal ini pengeluaran yang berkaitan dengan membeli barang modal untuk 

kegiatan produksi, dan kegiatan membeli peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi untuk meningkatkan hasil produksi barang dan jasa demi 
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kelangsungan produksi di masa yang akan datang. Investasi yang ditujukan 

untuk kegiatan membeli barang-barang modal dan peralatan produksi yang 

dibutuhkan dalam proses produksi dibedakan menjadi tiga macam  

investasi yaitu: investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta, investasi 

yang dilakukan oleh para pelaku inventaris perusahaan, dan investasi yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam negeri sendiri. 

Investasi terbesar yang dilakuan di suatu negara adalah investasi 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Investasi ini berupa investasi 

terhadap peralatan produksi yang bersifat berat seperti mendirikan 

bangunan industri, membeli mesin untuk kegiatan produksi, dan peralatan 

produksi lainnya, serta bahan mentah yang dibutuhkan untuk kegiatan 

produksinya. Investasi ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi 

kelangsungan kegiatan ekonomi di suatu perusahaan. Perkembangan dari 

suatu perusahaan akan dapat terlihat beberapa tahun kemudian, seberapa 

besar keuntungan ataupun kerugian yang dapat diperoleh dari berdirinya 

suatu perusahaan. 

Bedasarkan Undang-undang yang berlaku No. 25 Tahun 2007 yang 

mengatur tentang Penanaman Modal, menerangkan bahwa penanaman 

modal mempunyai tujuan untuk:  

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara nasional. Investasi 

yang semakin meningkat, mengakibatkan kegiatan ekonomi berjalan 

dengan lancar. Akibatnya pertumbuhan ekonomipun mengalami 

peningkatan. 
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2. Menciptakan lapangan kerja. Penanam modal dapat menciptakan 

lapangan kerja baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penanaman 

modal, terutama dalam suatu perusahaan berlangsung dalam jangka 

panjang, yang memberikan pemasukan untuk pembangunan yang 

berkesinambungan. 

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Antara 

penanam modal satu dengan penanam modal lainnya akan saling 

bersaing, dalam menciptakan suatu produksi yang lebih bermutu dan 

berkualitas. 

5. Meningkatkan banyaknya kapasitas dan kemampuan pemanfaatan  

teknologi nasional. Investasi dapat mendorong adanya tenaga-tenaga ahli 

teknologi yang saling bersaing dalam menciptakan suatu teknologi yang 

tepat guna bagi kegiatan produksinya. 

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Suatu kondisi dimana 

rakyat mampu bersaing dalam dunia usaha, tidak hanya sebagai 

konsumen saja, tetapi langsung sebagai pelaku produksi. 

7. Mengolah perekonomian yang bersifat potensial agar dapat menjadi 

kekuatan perekonomian sebenarnya dengan menggunakan investasi baik 

yang berasala dari dalam negeri maupun investasi dari luarnegeri.  

8. Meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Peningkatan 

Investasi sebanding dengan peningkatan pembangunan ekonomi nasional, 

yang hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.  
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3. Tenaga Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

yang dimaksud dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mempunyai 

kemampuan serta usia yang matang untuk melakukan suatu proses 

produksi dalam mengahasilkan barang dan jasa yang nantinya hasil 

produksinya dapat digunakan oleh dirinya sendiri dan oleh masyarakat 

luas. Indonesia menetapkan batas usia kerja minimum 10 tahun, dan 

tidak ada batas  usia maksimum untuk usia kerja. Jadi dapat disimpulkan 

setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun keatas sudah 

mampu manghasilkan barang atau jasa dan sudah tergolong sebagai 

tenaga kerja.  

Tenaga kerja yang ada di Indonesia digolongkan ke dalam 

angkatan kerja, yaitu orang-orang yang bekerja atau mempunyai 

pekerjaan , dan orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetapi masih 

belum bekerja, serta orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. 

Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang bukan termasuk 

angkatan kerja, dalam hal ini golongan orang-orang yang berada dalam 

usia bekerja tetapi tidak bekerja, dengan kata lain orang-orang yang 

pengangguran. Golongan bukan angkatan kerja dapat digolongkan juga 

usia kerja yang masih belum bekerja dan sedang tidak mencari pekerjaan, 

yaitu orang-orang yang kegiatan utamanya belajar di sekolah dan 

menerima pendapatan tetapi bukan merupakan imbalan atas 

kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa (Dumairy, 1996).  
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Kondisi lapangan kerja yang ada dapat dilihat dari jumlah angkatan 

kerja yang telah bekerja. Semakin besar kemampuan daerah untuk 

menghasilkan barang dan jasa dalam proses produksi, maka semakin 

besar pula jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, salah satu cara untuk 

melihat besarnya perkembangan jumlah tenaga kerja yang ada di daerah 

adalah dengan melihat tingkat partisipasi dari para pelaku angkatan kerja, 

dalam hal ini jumlah para pencari kerja. Tingkat partisipasi dari para 

pelaku angkatan kerja dapat menggambarkan banyaknya angkatan kerja 

yang terdapat di suatu kelompok usia kerja sebagai persentase penduduk 

dalam hal ini termasuk kelompok yang berumur 34 tahun yaitu umur 

produktif untuk bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja ini diperoleh 

dengan cara membandingkan antara banyaknya angkatan kerja dengan 

banyaknya tenaga kerja yang tersedia. 

4. Hubungan Investasi dan PDRB 

Peranan investasi sebagai penggerak perekonomian karena 

pengaruhnya yang sangat besar bagi keberlangsungan suatu proses 

produksi, baik dalam usahanya menambah faktor  produksi maupun 

peningkatan kualitas dan nilai guna dari suatu faktor produksi yang 

digunakan dalam kegiatan produksi. Investasi ini dapat meningkatkan 

pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat melalui peningkatan 

pendapatan yang dapat diperoleh oleh. Apabila faktor- faktor produksi 

yang digunakan dalam proses produksi mengalami penyusutan dalam  hal 

ini pengurangan, maka akan berakibat mengurangi produktivitas barang 
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dan jasa yang dihasilkan, sehingga pemanfaatan faktor-faktor produksi 

harus diimbangi dengan jumlah investasi yang lebih besar, agar tidak 

terjadi penyusutan dari faktor-faktor produksi tersebut.  

5. Hubungan Tenaga kerja dan PDRB 

Hasil kajian yang dikemukakan oleh Nicholson (1991) 

mengumpamakan bahwa Q adalah nilai fungsi dari suatu barang atau jasa 

yang dapat dihitung dengan cara: Q=f(K,L), yaitu dihitung dengan 

menggunakan rumus fungsi yang memperlihatkan jumlah maksimal 

suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi 

alternatif antara K dan L dimana K adalah  modal usaha dan L adalah 

tenaga kerja yang dapat diserap oleh dunia usaha. Maka apabila salah 

satu indikator baik itu modal maupun tenaga kerja memasukan satu unit 

tambahan yang disertakan dalam jumlah indikator dan tambahan lainnya 

dianggap tidak mengalami perubahan maka akan dapat ditentukan jumlah 

pengeluaran barang atau jasa yang dapat diproduksi melalui proses 

produksi. Tahapan produk ini disebut dengan produk fisik marjinal 

(Marginal Psycal Product).  

Pada suatu waktu sutu produksi tidak selamnya menunjukkan 

peningkatan, tetapi ada kalanya mengalami penurunan. Hal ini terjadi 

ketika jumlah angkatan kerja ditambah terus menerus sedangkan faktor 

produksi yang lainnya baik itu investasi, SDA, dan kewirausahaan di 

anggap tetap. Karena pada suatu waktu tertentu, faktor produksi yang 

lainnya baik kemampuan maupun daya saingnya mengalami penurunan. 
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Menurut kajian penelitian yang dikemukakan oleh Todaro dan 

Stepehen C. Smith (2006) pertumbuhan suatu produk yang dihasilkan 

dalam proses produksi dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai 

salah satu faktor produksi positif karena mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Banyaknya tenaga kerja yang lebih besar berarti 

dapat menambah jumlah hasil produksi baik berupa barang maupun jasa, 

sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ketersediaan 

tenaga kerja dalam negeripun juga lebih besar. Pertumbuhan penduduk 

dikatakan berpengaruh positif atau negatif tergantung pada kemampuan 

dari sistem perekonomian yang diterapkan di daerah dalam menyerap 

tenaga kerja yang produktif dan secara produktif dapat memanfaatkan 

pertambahan tenaga kerja tersebut. 

6. Kerangka Pemikiran 

Salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat adalah besarnya 

investasi. Investasi dapat diperoleh dari pihak pemerintah sendiri, pihak 

swasta, ataupun investasi yang didapat dari hubungan kerjasaa antara 

pemerintah dengan pihak swasta. Pertumbuhan ekonomi yang terus 

mengalami peningkatan dapat menciptakan lapangan kerja baru, serta 

dapat menangulangi masalah kemiskinan. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan 

ekonomi. Tenaga kerja merupakan penggerak suatu proses produksi 

sebagai sumber potensial yang digunakan selain sebagai tenaga 



25 

 

penggerak, tenaga kerja juga dianggap sebagai penggagas, dan pelaksana 

dalam pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut. 

Perkembangan PDRB akan mengalami peningkatan apabila 

bertambahnya jumlah penduduk diimbangi pula dengan meningkatnya 

jumlah tenaga kerja. Secara sederhana kerangka pemikiran dapat 

digambarkan pada bagan dibawah ini : 

 

 

 

  

 

 

7. Hipotesis 

Agar hasil penelitian dapat lebih terarah, maka dibuat suatu 

hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis ini yang akan diuji suatu 

kebenarannya dan hasil pengujian kebenaran ini akan digunakan sebagai 

masukan dalam menentukan kebijakan dalam bidang perekonomian agar 

pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat dan menambah pendapatan 

negara. Hipotesis yang dikemukakan ini masih lemah nilai kebenarannya. 

Hipotesis juga dipandang sebagai kesimpulan yang sifatnya hanya 

PMA PMDN Tenaga Kerja 

PDRB 
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sementara. Sesuai permasalahan yang dikemukakan di atas dapat diambil 

hipotesa sementara, yaitu: Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman 

Modal Asing, dan Tenaga Kerja berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di Kabupaten Pasuruan. 




