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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Denty Octavianingrum (2015) yang meneliti tentang 

Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta:Studi 5 Kabupaten. 

Dengan hasil penelitian dimana jumlah investasi dan tingkat pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

meningkatkan jumlah investasi dan tingginya jenjang pendidikan yang 

ditempuh. Untuk tenaga kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yang mana model yang digunakan adalah Fixed Effect 

Model. 

Toni Kussetiyono Irawan (2013) yang meneliti tentang Analisis 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi, dan Angkatan Kerja 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010. 

Dengan model data panel dapat diperoleh hasil bahwa PAD dan Investasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

pada angkatan kerja berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Rusmarinda Rakhmawati (2016) yang meneliti mengenai Pengaruh 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari analisis 

tersebut menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) yang mana 
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bahwasanya pada uji multikolinieritas masing-masing variabel tidak ada 

masalah multikolienaritas, pada uji normalitas distribusi residual normal, 

pada uji heteroskedesitas tidak ada masalah dalam model dan pada uji 

spesifikasi model dapat menyimpulkan bahwa model yang dipakai linear. 

Robert Topel meneliti tentang “Labor Markets and Economic Growth” 

yang menghasilkan sebuah penelitian bahwa kontribusi pendidikan yang 

terukur dalam komponen sumber daya manusia untuk pertumbuhan ekonomi. 

Tidak adanya hubungan antara perubahan dalam pendidikan tenaga kerja 

suatu negara dan perubahan keluaran per pekerja. Pada tingkat pendidikan 

suatu negara tampaknya mempengaruhi pertumbuhan. Pada intinya suatu 

negara dengan tingkat pencapaian pendidikan tinggi akan memiliki atribut 

lain yang tidak teratur (seperti investasi berikutnya) yang menyebabkan 

pertumbuhan. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penelitian 

tersebut Bersifat Positif dengan model penelitian  ( )    ( )   ( ( )  )
    

David E Bloom, David Canning, and Jaypee Sevilla (2001) yang 

meneliti tentang “The Effect of Health on Economic Growth: Theory and 

Avidence” dengan hasil penelitian yang menyatakan kesehatan yang baik 

memiliki pengaruh yang positif, cukup besar, dan signifikan secara statistik 

pada output agregat. Meskipun kualitas tenaga kerja dalam bentuk modal 

manusia jelas berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sebagian besar studi empiris lintas negara mengidentifikasi tenaga kerja 

kualitas sempit dengan pendidikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat 
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diketahui bahwa penelitian itu Bersifat Negatif dengan model penelitian     

                                   
        

Philip Steves and Martin Weale (2003) yang meneliti tentang 

“Education and Economic Growth” dengan hasil yang menyatakan bahwa 

pendidikan diperlukan sebagai sarana yang memungkinkan negara untuk 

memanfaatkan teknologi yang tersedia dengan baik dengan implikasi yang 

kembali ke pendidikan berkurang dengan tingkat pengembangan dan 

penelitian tersebut Bersifat Positif dengan model penelitiannya    (
 

 
)  

       (
  

  
)    

 

 
      

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian-

penelitian tersebut adalah terletak pada variabel tenaga kerja dan pendidikan. 

Dalam hal ini penelitian sama-sama mengacu pada komponen dari dua 

veraibael tersebut. Namun yang membedakannya adalah terdapat 

penambahan komponen APBD berupa Pendapatan Daerah seperti Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan Pengeluaran Pemerintah. 

Dalam hal ini untuk mengetahui pendapatan daerah yang ada di 

Provinsi Jawa Timur dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sehingga 

mampu untuk meningkatkan beberapa hal didalamnya. Komponen APBD 

yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan suatu kegiatan atau proyek 

untuk menambah pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga 

mampu untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. 
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B. Landasan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan 

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 

Pertumbuhan Ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi 

tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi serta pendapatan. 

Dalam Pertumbuhan Ekonomi proses produksi yang melibatkan sejumlah 

jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. 

Dalam hubungan ini, ditunjukkan suatu hubungan perimbangan 

kuantitatif antara sejumlah sarana produksi di satu pihak dengan hasil 

seluruh produksi dipihak lainnya. Model-model mengenai Pertumbuhan 

Ekonomi harus bisa diuji dengan pengukuran empiris kuantitatif 

(Djojohadikusumo, 1993). 

Pertumbuhan Ekonomi yaitu peningkatan produksi dan 

pendapatan, bisa saja berlangsung tanpa terwujudnya pembangunan 

(Djojohadikusumo, 1993).  

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 

dalam jangka panjang. Terdapat tiga aspek yaitu proses, output per kapita, 

dan jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses, bukan 

sebuah gambaran ekonomi pada suatu saat. Terdapat aspek dinamis dari 

suatu perekonomian yaitu dapat melihat bagaimana suatu perekonomian 

dapat berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan 

Ekonomi yang berkaitan dengan output perkapita terdapat dua sisi yang 
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dapat diperhatikan, hal itu adalah sisi output totalnya (GDP) dan sisi 

jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan 

jumlah penduduk. Pada aspek ketiga dalam Pertumbuhan Ekonomi adalah 

jangka panjang, dimana kenaikan output perkapita selama satu atau dua 

tahun yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan 

pertumbuhan ekonomi. Apabila selama jangka waktu yang cukup panjang 

tersebut pada output per kapita tersebut menunjukkan kecenderungan 

yang jelas untuk menaik, maka dengan begitu dapat dikatakan 

pertumbuhan ekonomi akan terjadi (Boediono, 1981). 

2. Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Dalam model yang dikembangkan oleh Solow terdapat 

kemungkinan adanya suatu perubahan pada tingkat bunga maupun tingkat 

upah. Suatu proses pertumbuhan dapat dilihat sebagai proses yang 

berlangsung dengan perimbangan-perimbangan yang terdapat variabel 

diantaranya faktor-faktor produksi. Proses pertumbuhan menurut Solow 

dan Wan terdapat empat anggapan mengenai model Neoklasik (Boediono, 

1981) : 

a. Tenaga kerja (penduduk), L, tumbuh dengan  laju tertentu 

b. Adanya fungsi produksi Q = F (K, L) yang berlaku bagi setiap periode 

c. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan 

sebagai proporsi tertentu dari output 

d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan 
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Model Neoklasik tentang Pertumbuhan Ekonomi mengesankan 

dalam hal konsistensi logika internal sehingga dapat membantu dalam 

pengasahan kemampuan berpikir dibidang ekonomi. 

3. Teori Pertumbuhan Keynes 

Kerangka analisis Keynes mempengaruhi teori pertumbuhan yang 

dikemukaan sejak Perang Dunia II. Kerangka pemikiran Keynes menjadi 

suatu formula untuk membentuk sebuah teori pembentukannya yakni teori 

Neokeynes oleh Roy Harrod (1948) dan Evsey Domar (1957) yang 

mengemukakan pemikiran Keynes untuk memformulasikan proses 

pembangunan dalam jangka panjang dengan mengemukakan teori 

mengenai pertumbuhan ekonomi. 

Pokok perhatian Harrod ada pada Pertumbuhan Ekonomi yang 

dapat berlangsung secara terus menerus dalam pola keadaan ekuilibrium 

yang stabil. Harrdor memaparkan dua konsep mengenai laju pertumbuhan 

yang menjadi kunci dalam gagasannya, yaitu  

a.  Laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang 

dianggap memadai dari sudut pandangan para pengusaha 

b. The Natural Rate of Growth 

Dengan natural rate yang dimaksud dalam laju pertumbuhan 

produksi dan pendapatan yang menyangkut a) bertambahnya angkatan 

kerja karena penduduk bertambah dan b) meningkatnya produktivitas 

kerja karena kemajuan teknologi (Djojohadikusumo, 1993). 
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C. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung pada tingkat nasional 

serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung pada tingkat 

regional (Provinsi). Akan menggambarkan suatu wilayah untuk menciptakan 

nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto atas 

dasar harga konstan (PDRB ADHK) penilaiannya didasarkan pada harga satu 

tahun dasar tertentu, dalam hal ini yang digunakan adalah harga tahun 2010 

(bps, 2016).  

D. Tenaga Kerja 

Dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengandung pengertian 

mengenai usaha pada tenaga kerja yang dilakukan melalui sebuah proses, 

dimana akan mencerminkan suatu kualitas dalam usaha yang akan diberikan 

oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk dapat menghasilkan suatu barang 

dan jasa. SDM menyangkut manusia yang mampu untuk bekerja agar dapat 

memberikan jasa tersebut. Dalam hal ini mampu bekerja dimaksudkan untuk 

melakukan sebuah kegiatan yang nantinya akan bernilai ekonomis yakni akan 

menghasilkan sebuah barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan bagi 

masyarakat. Secara umum pada golongan tenaga kerja termasuk pada 

penduduk yang memiliki tingkat usia antara 15 sampai 64 tahun 

(Djojohadikusumo, 1993). 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang terdapat pada BAB I Pasal 1 ayat 2 yaitu 

“Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
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menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat”. Pada BAB II pasal 4 “Pembangunan 

ketenagakerjaan bertujuan untuk : a) Memberdayakan dan mendayagunakan 

tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b) Mewujudkan pemerataan 

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan nasional dan daerah; c) Memberikan perlindungan kepada 

tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan d) Meningkatkan 

kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”. 

Tenaga kerja mengandung sifat yang elastisitas yang tinggi. Dalam hal 

ini meningkatnya permintaan atas tenaga kerja yang bersumber pada ekspansi 

kegiatan modern. Salah satu faktor yang berpengaruh pada Pertumbuhan 

Ekonomi adalah tenaga kerja. 

E. Pendidikan 

Pendidikan lebih dari sekedar proses pengajaran dalam suatu proses 

transfer ilmu, transformasi nilai, serta pembentukan sebuah kepribadian 

dalam segala aspek yang mencakupnya. Dalam hal ini pembentukan dalam 

spesialis atau bidang-bidang yang menjadi minat merupakan pengajaran yang 

lebih bersifat teknis. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan 

untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan 

individu maupun masyarakat (Nurkholis, 2013).  

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Pasal 1 ayat 1: “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
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proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. 

Secara umum orang yang berpendidikan akan memiliki tingkat 

pendapatan yang semakin baik. Dalam hal ini memungkinkan karena orang 

yang berpendidikan lebih produktif apabila dibandingkan dengan orang yang 

tidak berpendidikan. Produktivitas yang dimiliki seseorang karena 

keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Salah satu tujuan yang 

harus dicapai adalah mengembangkan sebuah keterampilan dalam hidup. 

Pendidikan yang digunakan untuk sebuah investasi sumber daya manusia 

dapat memberikan manfaat moneter maupun non-moneter.  

Adapun manfaat dari non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya 

suatu kondisi kerja yang lebih baik lagi, kepuasan dalam kerja, efisien 

konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun, dan manfaat hidup yang lebih 

lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Sedangkan dalam manfaat 

moneter adalah manfaat ekonomis yang berupa suatu tambahan pendapatan 

seseorang yang sudah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu jika 

dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan yang dibawahnya. 

Dengan adanya suatu pendidikan akan memperkaya pemahaman 

manusia dan dunia. Pendidikan juga akan meningkatkan kualitas hidup 

manusia dan manfaat sosial yang lebih luas baik untuk individu maupun 

masyarakat. Pendidikan meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga 
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kerja serta meningkatkan upaya dalam berwirausaha untuk kemajuan 

teknologi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin 

kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan 

bentuk investasi fisik lainnya. Pendekatan di dalam analisis hubungan antara 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik 

yang langsung maupun tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan 

dan indikator ekonomi, seperti model fungsi produksi.  

Namun demikian, pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik 

walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia 

dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu 

pendidikan dan program ekonomi yang jelas.  

F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

APBD adalah suatu rencana keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah 

yang telah dibahas serta disetujui oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan 

DPRD serta telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang bertujuna 

untuk memenuhi kepentingan publik. 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada BAB IX 

tentang Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Desentralisasi Pasal 66 Ayat 3 

bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, dan distribusi.  

Struktur APBD terdiri atas: 

1. Pendapatan Daerah 
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a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah 

b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

c. Lain-lain pendapatan yang sah 

2. Belanja Daerah 

3. Pembiayaan Daerah 

G. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah 

bertujuan untuk memberikan suatu kelulusan kepada daerah dalam menggali 

suatu pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

disentralisasi. Menurut Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah BAB I Pasal 1 ayat 8: “Desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”.  

PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 

Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pemerintah diharapkan dapat 
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meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan 

terhadap pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. 

Suatu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah 

dengan menghitung pendapatan asli daerah yang riil dimiliki oleh daerah 

(Mardiasmo, 2002). 

Sumber dari Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: a) Hasil pajak daerah, 

b) Hasil retribusi daerah, c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan d) Lain-lain PAD 

yang sah. 

H. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 17: “Dana Alokasi Umum yang 

selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dengan APBN 

kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (Prakosa, 2004). Adapun cara 

menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut: 

a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari 

penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 
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b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah 

Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana 

Alokasi Umum. 

c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu 

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk 

daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan 

d. Porsi daerah Kabupaten/Kota merupakan porsi bobot daerah 

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada dua faktor 

yaitu Faktor Murni dan Faktor Penyeimbangan. Faktor murni adalah 

penghitungan DAU berdasarkan formula sedangkan untuk faktor 

penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan 

penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang 

akan menjadi tanggung jajwab daerah (Mardiasmo, 2002). 

I. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 19: “Dana Alokasi Khusus yang 

selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan priorotas nasional”. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan oleh APBN yang telah 

disesuaikan dengan kemampuan APBN yang nantinya akan ditindaklanjuti 
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dengan perhitungan alokasi DAK tiap daerah. Perhitungan tersebut dilakukan 

dengan tahap penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan 

besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Besaran alokasi DAK pada 

masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan 

kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.  

Dalam kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto 

tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Untuk kriteria khusus berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi 

khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan dalam kriteria teknis berdasarkan 

indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. 

J. Pengeluaran Pemerintah 

Pada pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran secara individu 

maupun secara kolektif (bps, 2016). Pendapatan Nasional yang dirumuskan 

dalam             kemudian dijadikan dalam acuan untuk 

menjelaskan dalam mengaitkan peran bagi Pemerintah dalam suatu 

perekonomian. Peningkatan atau penurunan pada pengeluaran pemerintah 

akan memberikan efek pada peningkatan maupun penurunan pada pendapatan 

nasional. Dalam hal ini untuk pengeluaran pemerintah merupakan suatu 

permintaan agregat. Dalam rumus             merupakan suatu 

pendapatan nasional yang mana dalam perhitungan tersebut diterapkan dalam 

pendekatan pengeluaran. Y merupakan suatu fomula yang mewakili 

penawaran agregrat sedangkan formula yang lainnya mewakili dalam 

permintaan agregat. 
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Untuk G merupakan suatu variabel dalam melambangkan suatu 

pengeluaran pemerintah. Sehingga mampu berkontribusi dalam pengeluaran 

pemerintah untuk menguatkan pendapatan nasional.  

K. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Analisis Petumbuhan Ekonomi ditinjau dari analisis pengelolaan 

permintaan dan pengelolaan penawaran, yang mana dalam Demand 

Management  ditinjau dalam konsepsi Keynes sedangkan dalam Supply 

Management ditinjau dalam konsepsi Neoklasik. Untuk pengelolaan 

permintaan (Demand) dapat dilihat dari    (  )      dan untuk 

pengelolaan penawaran (Supply) dapat dilihat dari        . 

Dalam penelitian ini untuk kerangka pemikiran yang tersusun yakni 

suatu pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

diantaranya adalah faktor Tenaga Kerja, Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 

Pengeluaran Pemerintah. Adapun variabal yang termasuk kedalam variabel 

independen dan bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi sebagai 

variabel dependen yang akan diukur dengan alat analisis regresi untuk 

memperoleh hasil yang signifikan. 

Jumlah Tenaga Kerja yang semakin banyak akan menyebabkan 

bertambahnya jumlah dari produksi tersebut. Untuk meningkatkan kualitas 

dari tenaga kerja tersebut maka diperlukannya suatu pendidikan baik formal 

maupun non-formal. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas akan 

tenaga kerja tersebut akan semakin baik. Tingginya jenjang pendidikan 
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seseorang akan menyebabkan tingkat produktivitasnya bertambah dan akan 

menyebabkan bertambahnya produksi yang cepat.  

Untuk Pendidikan penduduk yang mengacu pada Pertumbuhan 

Ekonomi suatu daerah yang disebabkan dengan semakin tingginya jenjang 

pendidikan yang ditempuh. Maka dengan kata lain pengetahuan serta 

keterampilan yang diperoleh akan semakin banyak, dengan begitu 

pengetahuan yang semakin banyak maka kualitas dari sumberdaya yang 

dihasilkan akan semakin baik pula. 

Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pengeluaran Pemerintah yang meningkat 

akan mendorong Pertumbuhan Ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada 

pertumbuhan ekonomi daerah yang sebelumnya. Dalam hal ini untuk PAD, 

DAU, DAK, dan Pengeluaran Pemerintah terdapat suatu hal yang 

menyebabkan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Seperti dalam PAD 

yang didapat dari pajak daerah, serta DAU dan DAK yang mana dana 

tersebut digunakan untuk suatu kebutuhan yang terdiri dari belanja langsung 

dan tidak langsung untuk keberlangsungan suatu proyek kegiatan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam kerangka pemikikiran dimana dapat dibuat suatu rumus yang 

ada dibawah ini: 

      (   )          Keterangan:  
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             Keynes, maka    (  ) 

                     

            (       )  

    (  )      

    (         )              I = I (r) 

  I =          

      
  

  
   

                                 

   (      )
  (   )  

                                     

         (          )               

                                          

(     )                                   

Dimana     itu di dalam struktur APBD ditunjukkan dengan komponen 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan     ditunjukkan dengan 

komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dan untuk    adalah komponen Pengeluaran Pemerintah. 

   
       

(     )
 

   

(     )
      

   

(     )
          

  

(     )
   

 

(     )
    

                                               

    

Maka untuk model empirisnya adalah: 
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     =Perubahan Investasi 

        

   
 

   
 

           

   
 

 
     

 

 
     

 

 
     

   
 

 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
  

 

                      

                    

Sehingga dapat diketahui hubungan antara Tenaga Kerja, Pendidikan, 

PAD, DAU, DAK, dan Pengeluaran Pemerintah adalah: 

   
   

     
 

 

     
   

  

     
   

   

     
      

   

     
      

   

     
      

 

     
    

   
            

     
 

   

     
      

   

     
      

   

     
      

 

     
(
 

 
     

 

 
     

 

 
    )  

   
            

     
 

   

     
      

   

     
      

   

     
      

 

(     ) 
  

 

(     ) 
   

 

(     ) 
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Maka dapat menentukan suatu hubungan: 

                                          

Memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Demand         Supply 

 

L. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis itu sendiri adalah suatu pendapat atau suatu dugaan yang 

bersifat sementara yang mana dugaan tersebut masih perlu pengujian untuk 

mengetahui kebenarannya. Acuan yang mendasar mengenai pemikiran akan 

bersifat teoritis serta berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan yang 

berkaitan dengan penelitian yang berada dibidang yang telah diteliti. 

Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan terhadap penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah: 

1. Diduga Tenaga Kerja dan Pendidikan berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur 

PAD (X3) 

DAU (X4) 

DAK (X5) 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI (Y) 

TENAGA 

KERJA (X1) 

PENDIDIKAN 

(X2) Pengeluaran 

Pemerintah (X6) 
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2. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur


