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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu  

 Beberapa penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh beberapa 

peneliti tahun yang berbeda-beda antara lain: 

    Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Penulis & Judul Alat Analisis Hasil Penelitian 
1. Chandra Mustika, 

2012 
Pertumbuhan 
Total Faktor 
Produktivity di 
Indonesia Periode 
1990 sampai 2008 

 Regresi linier 
berganda dengan 
metode Ordinary 
Least Square 
 

Hasil penelitian yaitu bahwa 
total faktor produktivity 
Indonesia selama periode 
1990-2008 masih sangat 
rendah karena kurang dari 
1%. 

2.  Dhani Kurniawan, 
2015 
Penerapan Model 
Solow-Swan 
Untuk Memacu 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Kabupaten Demak 

Regresi linier 
berganda dengan 
metode Ordinary 
Least Square 
 

Dengan hasil bahwa modal 
investasi dan tenaga kerja 
berpengaruh secara positif 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Demak. 

3. Sari, et al, 2016 
Pengaruh 
Investasi, Tenaga 
Kerja dan 
Pengeluaran 
Pemerintah 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi di 
Indonesia 

Regresi linier 
berganda dengan 
metode Ordinary 
Least Square 
 

Dengan hasil bahwa variabel 
investasi, tenaga kerja dan 
pengeluaran pemerintah 
berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia  

4. Mahmet ADAK, 
2009 
Total Factor 
Productivity And 
Economic Growth 

Regresi linier 
sederhana 
 

Dengan hasil bahwa TFP 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
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5. Maharani & 
Isnowati, 2014 
Kajian Investasi, 
Pengeluaran 
Pemerintah, 
Tenaga Kerja dan 
Keterbukaan 
Ekonomi 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi di Prov. 
Jawa Tengah 

Regresi linier 
berganda dengan 
metode Ordinary 
Least Square 
 

Dengan hasil bahwa 
investasi, pengeluaran 
pemerintah dan tenaga kerja 
berpengaruh positif dan 
signifikan sedangkan 
variabel keterbukaan 
ekonomi berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Prov. Jawa Tengah 

  

 Penelitian pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

penggabungan variabel modal, tenaga kerja dan total faktor produksi dengan 

penambahan tahun terbaru. 

B. Kajian Teori 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Indikator keberhasilan pembangunan yaitu dengan pertumbuhan 

ekonomi yang mempunyai arti bahwa dalam suatu negara lebih memperbanyak 

outputnya dibandingkan tingkat laju pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan 

ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat 

bertambah (Sukirno, 2004 : 9). Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan 

bagaimana suatu aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat pada waktu tertentu. Aktivitas ekonomi sendiri yaitu penggunaan 

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output.  

 Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Di dalam suatu 

negara pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari kenaikan output yang tercemin 
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dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah salah satu indikator yang 

dijadikan ukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu negara. Laju 

pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan laju 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Berikut 

rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sadono 

Sukirno, 2004) : 

𝑌 =  
𝑃𝐷𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1
 𝑥 100% 

Keterangan: 

Y  : Laju Pertumbuhan Ekonomi 

𝑃𝐷𝐵𝑡   : Produk Domestik Bruto ADHK tahun sekarang 

𝑃𝐷𝐵𝑡−1  : Produk Domestik Bruto ADHK tahun sebelumnya 

Produk Domestik Bruto  mengukur pengeluaran total dari suatu 

perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada 

suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh 

produksi barang dan jasa tersebut secara rinci. Berdasarkan uraian diatas dapat 

diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam 

perekonomian yang terlihat dari Prosuk Domestik Bruto dalam jangka panjang. 

2.  Perhitungan Produk Domestik Bruto  

Menurut Sadono Sukirno,2004 perhitungan PDB dapat dihitung menggunakan 

3 pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan Pengeluaran 

 Penghitungan Produk Domestik Bruto dengan cara pengeluaran 

membedakan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam 
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perekonomian kepada 4 komponen, yaitu: konsumsi rumah tangga, pengeluaran 

pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi) dan sektor neto 

(ekspor-impor) 

b. Pendekatan Produk Neto (Produksi) 

 Pendekatan ini mempunyai arti bahwa nilai tambah yang diciptakan dalam 

suatu proses produksi atau menghitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang 

diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan berbagai lapangan usaha dalam 

perekonomian, dengan 17 jumlah lapangan usaha yaitu antara lain: 

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 

2. Pertambangan dan penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Pengadaan Listrik 

5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang 

6. Konstruksi 

7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor 

8. Transportasi dan pergudangan 

9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 

10. Informasi dan Komunikasi 

11. Jasa keuangan dan asuransi 

12. Real estate 

13. Jasa perusahaan 

14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosianl wajib 

15. Jasa pendidikan 

16. Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya 

17. Jasa lainnya 

c. Pendekatan Pendapatan 

 Pendekatan pendapatan ini digunakan untuk mendapatkan nilai produk 

domestik bruto dari perolehan pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha. 
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 Dalam pendekatan ini pendapatan Produk Domestik Bruto diperoleh dari 

menjumlahkan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari faktor faktor 

produksi yaitu yang digolongkan sebagai berikut: 

1. Pendapatan para pekerja yaitu gaji dan upah 

2. Pendapatan dari usaha perseorangan (perusahaan perseorangan) 

3. Pendapatan dari sewa 

4. Bunga neto yaitu seluruh nilai pembayaran bunga yang dilakukan dikurangi 

bunga ke atas pinjaman konsumsi dan bunga ke atas pinjaman pemeritah 

5. Keuntungan perusahaan 

3. Fungsi Produksi 

 Produksi adalah kegiatan mengubah input menjadi output atau dapat 

dikatakan produksi juga merupakan kegiatan menambah nilai guna (value 

added). Fungsi produksi memiliki konsep yang berkaitan dengan hubungan fisik 

antara input dan output yang dihasilkan, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = f(A, B, C...) 

Dimana: 

 Y  : output yang dihasilkan selama satu periode  

A, B, C,... : semua input yang digunakan dalam proses produksi 

Dalam produksi terdapat 2 input yaitu input tetap dan input berubah. Input tetap 

adalah input yang dalam jangka waktu tertentu sulit berubah (tanah, gedung, 

teknologi), sedangkan input berubah adalah input yang setiap saat diperlukan 

perubahan mudah dilakukan (tenaga kerja, material). 
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Fungsi produksi ini dapat dinyatakan dalam bentuk sederhana dengan asumsi 

bahwa selama proses produksi hanya membutuhkan 2 input yaitu K (modal) dan 

tenaga kerja (L). Dalam hal ini fungsi produksi dapat disederhanakan sebagai 

berikut: 

Y : f (K,L) , dimana dalam fungsi produksi ini diartikan dengan pertambahan 

output dikarenakan adanya kombinasi  antara modal dan tenaga kerja. 

4. Perkembangan Teori Klasik 

 Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertmbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok 

barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi 

yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung 

pada banyak faktor, ahli ekonomi Klasik menitik beratkan pada  pengaruh 

pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori 

pertumbuhan ini dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap 

jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Dalam pemikiran 

ekonom Klasik mengemukaan bahwa terdapat 3 hal penting dalam produksi 

yaitu: 

1. Sumber daya alam yang terdapat pada suatu negara merupakan faktor yang 

paling utama pada kegiatan produksi. Dengan sumber daya alam yang tinggi 

maka akan mendorong pertambahan output yang tinggi. 

2. Jumlah penduduk, perananan jumlah penduduk dalam pertambahan output 

adalah pasif yaitu artinya apabila jumlah penduduk bertambah itu akan 

menyesuaikan akan kebutuhan kerja. 
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3. Stok modal merupakan hal terpenting dalam produksi untuk meningkatkan 

pertumbuhan output. 

 Berbeda dengan pandangan Schumpeter menekankan tentang pentingnya 

peranan pengusaha dalam memwujudkan pertumbuhan ekonomi. Karena 

kegiatan pengusaha yang terus menerus melakukan inovasi dalam menghasilkan 

barang dan jasa. Inovasi yang dimaksudkan adalah dengan melakukan 

pembaharuan produk, lebih meningkatkan efisiensi cara memproduksi barang. 

Inovasi ini akan mendorong pengusaha untuk meminjam modal dan akan 

melakukan penanaman modal, dengan penanam modal ini akan meninggikan 

tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat juga akan tinggi 

dan konsumsi masyarakat juga akan tinggi. Kenaikan tersebut akan memicu 

pengusaha lainnya akan melakukan penanaman modal baru, dengan 

penambahan penanaman modal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. 

5. Teori Pertumbuhan Solow-Swan 

Teorinpertumbuhan neo-klasik yang dikembangkan oleh Solow-Swan 

pada tahun 1956. Teori pertumbuhan model Solow-Swan ini mengatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dilihat dari bagaimana suatu negara memanfaatkan 

faktor-faktor produksi  untuk menghasilkan output. Dalam teori ini mengatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung dari perkembangan fungsi produksi 

dalam perekonomian dengan input faktor produksi dan penguasaan teknologi 

yang dijabarkan dalam persamaan(1) berikut : (Mankiw, 2006:59) 

Y=f (A𝐾∝, 𝐿𝛽)................................................................................................. (1) 
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Pada persamaan(1) menyatakan bahwa teknologi melekat pada modal dan 

tenaga kerja ini berarti bahwa perkembangan modal dan tenaga kerja diikuti 

dengan kemajuan teknologi.  Kenaikan input faktor produksi dan kemajuan 

teknologi akan menyebabkan naiknya output yang tersedia. Langkah berikutnya 

adalah membuat hubungan-hubungan ini menjadai lebih tepat, dengan melihat 

pada persamaan laju pertumbuhan output pada persamaan (2) berikut ini: 

∆𝑌

𝑌
=  

∆𝐴

𝐴
+ 𝛼

∆𝐾

𝐾
𝛽

∆𝐿

𝐿
........................................................................................ (2) 

Dimana : 

∆𝑌

𝑌
 = Laju pertumbuhan output 

∆𝐴

𝐴
 = Kemajuan teknologi 

∆𝐾

𝐾
 = Laju pertumbuhan modal 

∆𝐿

𝐿
 = Laju pertumbuhan tenaga kerja 

Pada persamaan tersebut bisa dijadikan dasar pemikiran mengenai kemungkinan 

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu disebabkan intensitas penggunaan 

output (modal dan tenaga kerja) namun ada kemungkinan lainnya yaitu dalam 

peningkatan produktifitas inputnya yang dicerminkan oleh variabel A sebagai 

variabel technical progress atau TFP. TFP adalah proporsi dari output yang tidak 

dijelaskan dalam input-input yang digunakan dalam produksi, seperti tingkat 

efisiensi input. Perhitungan TFP dapat dirumuskan dengan menggunakan 

“Solow Residual”  (Mustika, 2012) : 

𝐿𝑜𝑔
∆𝑌

𝑌
= 𝐿𝑜𝑔 

∆𝐴

𝐴
+ 𝛼𝐿𝑜𝑔

∆𝐾

𝐾
+ 𝛽𝐿𝑜𝑔

∆𝐿

𝐿
......................................................... (3) 
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Dengan persamaan diatas dapat dirumuskan bahwa TFP atau yang disebut 

sebagai variabel technical progres atau A maka rumus TFP sebagai berikut: 

Log∆𝐴

𝐴
=  𝐿𝑜𝑔

∆𝑌

𝑌
− 𝛼𝐿𝑜𝑔

∆𝐾

𝐾
−  𝛽𝐿𝑜𝑔

∆𝐿

𝐿
...................................................... (4) 

Dalam fungsi total faktor produksi α dan β adalah elastisistas output 

terhadap modal dan tenaga kerja. Cobb-Douglass dalam fungsi faktor 

produksinya α + β = 1 yang artinya bahwa peningkatan output sama persis 

dengan produktifitas fisik marginal dari kedua faktor produksi tersebut dikalikan 

dengan kenaikannnya, hal ini mengimplikasikan skala hasil yang konstan 

(Tambunan, 2011 : 48). Model Solow ini mampu untuk mengukur pertumbuhan 

TFP secara akurat apabila memenuhi beberapa asumsi berikut  : (i) bentuk fungsi 

produksinya neoklasik; (i) berada pada pasar persaingan sempurna diantara 

masing-masing sampel; (iii) teknologi diasumsikan netral; (iv) karena fungsi 

linier dalam logaritma, maka pendugaan parameter yang dilakukan harus 

menggunakan penaksiran Ordinary Least Square (OLS). Dari persamaan diatas 

bahwa teori pertumbuhan menurut Solow-Swan dipengaruhi oleh teknologi, 

modal dan tenaga kerja. Pertambahan faktor-faktor produksi  yang berlaku, 

dalam setiap periode jumlah tenaga kerja akan bertambah karena ada golongan 

penduduk yang akan memasuki angkatan kerja. Modal  pada masa lalu akan 

menambah barang-barang modal dan kapasitas memproduksi di masa kini. 

Dengan bertambahnya tenaga kerja dan modal dengan didorong oleh teknologi 

inilah yang akan mempercepat pertambahan kemampuan produksi sehingga 

pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Asumsi penting dalam model ini 

terkait dengan fungsi produksi yaitu constan retunr to scale yang berarti bahwa 
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dengan menggandakan jumlah modal dan tenaga kerja dengan teknologi tetap 

akan menggandakan jumlah produksinya. Bentuk kurva isoquant rumus fungsi 

Cobb-Douglas biasanya berbentuk cekung “normal” seperti gambar berikut : 

     K 

 

     

       Q (K,L) 

            Q (K,L) 

            Q (K,L) 

                  L 
         Gambar 2.1 Kurva Isoquant Fungsi Cobb-Douglas 
 
6. Efisiensi Dalam Model Pertumbuhan Solow 

 Kemajuan teknologi dalam model Solow ditetapkan sebagai faktor residu 

untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan 

adanya teknologi pada fungsi produksi akan berakibat pada efisiensi tenaga 

kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang 

metode-metode produksi, ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi 

tenaga kerja meningkat (Mankiw, 2000: 100). Inti dari pendekatan terhadap 

model kemajauan teknologi ini adalah peningkatan efisiensinya tenaga kerja.     
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        K   Labor-saving 

𝑻𝑪

𝒓

D 

 A       capital saving 

 B 

Q= A𝐾∝𝐿𝛽

 O 𝑇𝐶

𝑤
L 

Gambar 2.2 Efisiensi Kapital & Labor 

Pada gambar 2.2 diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya sentuhan 

teknologi diharapkan mampu untuk meningkatkan efisiensi produksi. Pada 

proses produksi akan menghasilkan efisiensi yang di gambarkan pada titik B 

karena dengan isocost yang sama titik B lebih menghasilkan output yang lebih 

besar dibandingkan dengan titik A. Pada titik B lebih banyak menggunakan 

tenaga kerja dan menghemat modal namun pada titik A lebih banyak 

menggunakan modal dan menghemat tenaga kerja. Tingkat efisiensi pada 

masing-masing input dapat diukur dengan produktivitas rata-rata (Average 

Production). Adapun persamaan dari average productivity (AP) pada masing-

masing input adalah sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2014): 

𝐴𝑃𝑘 =  
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
= 𝑌

𝐾
......................................................................................... (5) 

𝐴𝑃𝐿 =  
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟
= 𝑌

𝐿
........................................................................................... (6) 



18 
 

 
 

Nilai produktivitas rata-rata ini dalam jangka panjang akan selalu positif 

seiring dengan peningkatan inputnya. Sementara penambahan satu input ini 

dalam jangka panjang akan justru menurunkan produktivitas input lainnya yang 

berdampak pada penurunan jumlah output. Dalam hal ini penggunaaan 

produktivitas rata-rata ini kurang tepat , indikator lain yang diperlukan untuk 

melihat efisiensi setiap tambahan input yaitu produktivitas tambahan (marginal 

productivity) yang dianggap sebagai indikator yang tepat untuk menggambarkan 

tingkat efisiensi produksi. 

Produktivitas tambahan (marginal productivity) adalah tambahan output yang 

dapat dihasilkan apabila tambahan satu atau lebih input tertentu dengan 

menganggap input lainnya tetap (Sadono Sukirno, 2014). Produktivitas marginal 

ada dua yaitu produktivitas marginal modal ( 𝑀𝑃𝑘) yaitu tambahan output yang 

dihasilkan dengan adanya tambahan satu unit kapital (misal : mesin) dengan 

jumlah tenaga kerja tetap. Sedangkan produktivitas marginal tenaga kerja ( 𝑀𝑃𝐿) 

yaitu tambahan output yang dihasilkan dengan adanya tambahan satu lagi unit 

tenaga kerja dengan menganggap tetap tingkat unit kapital. Persamaan 

produkditivas marginal dapat dijabarkan sebagai berikut: 

𝑀𝑃𝑘 =  
∆𝑌

∆𝐾
=  𝑓𝑘 > 0..................................................................................... (7) 

𝑀𝑃𝐿 =  
∆𝑌

∆𝐿
=  𝑓𝐿 > 0...................................................................................... (8) 

Kedua tanda produktivitas marginal pada masing-masing input ini sama-sama 

memiliki tanda yang positif. Hal ini memiliki arti bahwa peningkatan pada 

masing-masing input baik kapital ataupun tenaga kerja akan selalu 

meningkatkan outputnya. 
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7. Teori Distribusi Produktivitas Marginal 

 Teori mikroekonomi konvensional, Lipsey dan Samuelson dalam Jones 

(dalam Rahmayani, 2014) menyatakan bahwa prinsip umum para pengusaha 

adalah memaksimalkan keuntungan (profit-maximazing). Para pengusaha akan 

berusaha memenuhi semua faktor produksi yang diperlukan, sehingga mencapai 

nilai pendapatan marginal (marginal revenue) sama dengan harga (MR = P). 

Dengan persamaan sebagai berikut: 

TR = P x Q 

∆TR = ∆P . Q + P. ∆ 

∆𝑇𝑅

∆𝑄
=  ∆𝑃.

𝑄

∆𝑄
+ 𝑃 

𝑀𝑅 =  
∆𝑃

∆𝑄
 . 𝑄 + 𝑃 

𝑀𝑅 = 𝑃 ( 1 −
1

𝜀𝑑
 ) 

Ketika teori ini diterjemahkan dalam makroekonomi hasilnya ketika kondisi 

pasar persaingan sempurna maka tingkat upah tenaga kerja akan sama dengan 

nilai produksi marginal dari tenaga kerja (w = 𝑀𝑃𝐿). Sedangkan nilai sewa setiap 

unit kapital akan disamakan dengan nilai produksi marginal dari kapital (r = 

𝑀𝑃𝐾). Sehingga bentuk matematis persamaannya sebagai berikut: 

TC = rK + wL................................................................................................... (9) 

Pada persamaan (9) dapat dikatakan bahwa tingkat profit rill (r) disamakan 

dengan nilai produksi marginal dari kapital (𝑀𝑃𝐾), sedangkan tingkat upah riil 

(w) disamakan dengan nilai produksi marginal dari tenaga kerja 𝑀𝑃𝐿. Distribusi 

produktivitas marginal dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Y 

             𝑌2 
  𝑌1                             A                                Y= f (K,L) 
 
                                                    
 

 
 

𝐾1             𝐾2           K  
  

Gambar 2.3 Distribusi Produktivitas Marginal 
              Sumber : Jones (dalam Rahmayani, 2014) 
 

 Pada gambar 2.3 diatas menunjukkan bahwa penambahan nilai kapital (∆K) 

akan meningkatkan nilai kapital dari K1 ke K2, hal ini juga akan meningkatkan 

output yang dihasilkan yaitu dari Y1 ke Y2 sebesar (∆Y). Penambahan nilai 

output dibagi dengan penambahan nilai kapital (∆𝑌

∆𝐾
) ini disebut sebagai nilai 

produksi marginal dari kapital (𝑀𝑃𝑘). Titk A pada gambar diatas dapat 

dikatakan bahwa titik tersebut sama dengan nilai produksi marginal dari kapital. 

Slope dari kurva Y = f (K,L)  semakin lama akan semakin menurun yang 

berlakunya asumsi “diminishing marginal productivity” yaitu penurunan 

manfaat ketika semakin banyak input yang ditambahkan sementara jumlah input 

lainnya tetap. 

8. Kemajuan Teknologi (Technical Progress) 

 Secara umum diasumsikan bahwa dengan kemajuan teknologi adalah output 

yang dihasilkan akan mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas ataupun 

kualitas, serta akan meningkatkan diversfikasi produk-produk baru. Kemajuan 

teknologi merupakan faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Para 

ekonom membedakan 3 macam kemajuan teknologi salah satunya yaitu: 
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(1) Capital-augmenting technical progress 

Kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas kapital (mesin) tetapi 

tidak mempengaruhi L, secara rumus aljabar yaitu: 

Y = f( 𝐴𝑡𝐾, 𝐿) 

Kemajuan teknologi ini disebut teknologi netral menurut Solow (Solow 

neutral), dan mempunyai ciri bahwa rasio kapital-output tidak dapat 

dipertahankan pada suatu nilai konstan.  

(2) Labor-augmenting technical progress 

Kemajuan teknologi yang meningkatkan efisiensi setiap unit tenaga kerja, 

yang dijabarkan pada rumus : 

Y = f( 𝐾, 𝐴𝑡𝐿) 

Kemajuan teknologi ini disebut kemajuan teknologi yang netral menurut 

Harrod (Harrod neutral). Ciri khusus dari model ini bahwa kemajuan 

teknologi tidak mempengaruhi koefisien rasio kapital-output, karena hanya 

mempengaruhi L saja. 

(3) Equally capital and labor-augmenting technical progress 

Kemajuan teknologi ini menggeser keatas seluruh fungsi produksi. Kemajuan 

teknologi ini disebut kemajuan teknologi yang netral menurut Hicks (Hicks 

neutral). 

9. Definisi Modal 

 Dalam teori Solow – Swan yang mengatakan bahwa salah satu pembentuk 

pertumbuhan ekonomi dalam faktor produksi yaitu salah satunya adalah modal. 

Modal adalah input pada suatu proses produksi yang merupakan output suatu 
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proses produksi sebelumnya (Mankiw, 2013 : 47). Modal dapat didefinisikan 

pengeluaran semua barang pada sektor riil. Modal dikaitkan dengan pengelolaan  

sumber daya untuk diperoleh manfaatnya pada waktu yang akan datang. Modal 

merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diasilkan maupun 

diproduksi.  

Dengan adanya modal akan mendorong adanya pertambahan barang-barang 

modal yang akan meningkatkan kapasitas produksi output agar pendapatan 

bertambah dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional. Modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan 

dan sumber daya manusia. Menurut beberapa ekonom klasik modal adalah 

“engine of growth” yang berarti bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi  berkesinambungan pada kenaikan modal. 

10. Definisi Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

peningkatan jumlah output produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, definisi tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Todaro, 

2003 tenaga kerja adalah sebagian dari penduduk yang menyediakan tenaganya 

untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa termasuk di dalamnya majikan, 

orang yang bekerja untuk dirinya sendiri dan anggota keluarga yang bekerja 

tanpa bayaran maupun pekerja biasa termasuk pengangguran maupun orang-

orang yang benar-benar bekerja dalam jenis pekerjaan ini. Dengan demikian 
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dapat dikatakan tenaga keja adalah penduduk dalam usia kerja yang bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. 

11. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Modal 

Menurut teori Solow-Swan mengatakan bahwa modal yang digunakan 

untuk membeli barang-barang modal yang guna untuk menambah barang modal 

untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa dimasa depan yang akan 

berdampak pada peningkatan produktifitas. Modal adalah kunci utama dari 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dengan pembentukan 

modal yang terarah pada barang modal akan mengakibatkan pada efisiensi 

produksi. Modal merupakan jalan keluar utama dari masalah yang dihadapi 

negara terbelakang dan merupakan kunci utama menuju pertumbuhan ekonomi. 

Hubungan modal dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif dengan 

peningkatan modal pada produksi akan meningkatkan output yang diproduksi 

dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. 

12. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Tenaga Kerja 

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tingkat 

produktifitas yang salah satunya dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja. Dengan 

pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi akan menambah tingkat produktifitas 

yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja adalah positif apabila tenaga kerja 

meningkat maka produktifitas tinggi yang berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi tinggi. Menurut (Todaro, 2003) pertumbuhan penduduk sangat 

berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja dan merupakan salah satu 
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faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain faktor produksi, 

jumlah tenaga kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun 

sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan bertambahnya jumlah 

tenaga kerja akan meningkatkan kapasitas produksi yang dihasilkan dengan 

diikuti oleh pendapatan yang naik apabila pendapatan naik maka pertumbuhan 

ekonomi juga dapat dikatakan meningkat (Sadono Sukirno, 2000).  

13. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan TFP 

  Dalam teori pertumbuhan yang dikembangkan oleh Solow-Swan yaitu 

adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dari faktor-

faktor salah satunya adalah teknologi atau bisa dikatakan technical progres 

(TFP). Hubungan antara TFP dengan pertumbuhan ekonomi yaitu apabila TFP 

atau efisiensi faktor produksi akan mencipkan produksi yang optimal dengan 

diikuti teknologi yang semakin maju. Nilai TFP yang positif akan 

mengakibatkan efisiensi faktor produksi yaitu modal dan tenaga kerja dengan 

efisiensi faktor produksi ini akan menciptakan output yang maksimal. Dengan 

penggunaan teknologi yang maju akan meningkatkan produktivitas apabila 

produktivitas tinggi maka output yang tercipta tercemin pada PDB juga akan 

naik kuantitas dan kualitasnya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga 

akan meningkat. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori pertumbuhan menurut Solow-Swan mengatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari bagaimana suatu negara memanfaatkan 

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang optimal sehingga 

pertumbuhan ekonomi dapat tercipta dengan komponen faktor-faktor produksi 

yaitu modal, tenaa kerja dan teknologi (Mankiw, 2006:59). Dengan pertambahan 

modal dalam hal barang- barang modal akan menambah produktifitas sehingga 

output yang dihasilkan oleh pekerja juga akan meningkat. Pertambahan faktor-

faktor produksi yang diikuti dengan kemajuan teknologi juga akan mendorong 

efisiensi faktor produksi sehingga terciptanya output yang optimal (Mankiw, 

2000:100). Efisiensi dalam hal ini diartikan dengan pertambahan kemampuan dan 

pengetahuan dalam masyarakat bertambah dan dengan dukungan penelitan 

terdahulu yang mempunyai hasil modal, tenaga kerja dan teknologi (TFP) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut  maka 

dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut: 

 
 
 

 

 

Sumber : Ilustrasi Peneliti, 2018 
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 
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D. Hipotesis 

Hipotesis dalah dugaan sementara peneliti yang perlu diuji dengan mengacu pada 

dasar teori dan studi empiris yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian 

ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah: 

1. Diduga variabel modal, tenaga kerja dan teknologi (TFP) berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1993 – 2016. 

 


