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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Mohammad Rifqi Muslim (2014), dalan jurnal Pengangguran Terbuka 

dan Determinannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju 

pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengeluaran pemerintah memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di 

Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta. 

Rizki Dwi Cahyo (2016), dalam jurnal Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Rata-rata Lama Pendidikan 

Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh secara signifikan 

dan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur sedangkan variabel rata-rata lama pendidikan 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

M Amirul Muminin (2017), dalam jurnal “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 

di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif terhadap dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, 

sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran terbuka. 
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Dewi Kartika Sari (2017), dalam jurnal “Analisis Pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kota, Indeks Pembangunan 

Manusia, Jumlah Penduduk dan Beban/Tanggungan Penduduk Terhadap 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-kota Provinsi Jawa Timur Tahun 

2010-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum 

kota, jumlah penduduk, dan beban/tanggungan penduduk berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa 

Timur. Variabel produk domestik regional bruto berpengaruh positif  dan 

tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. 

Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengangguran  

a. Pengertian Pengangguran 

Sadono Sukirno (2013), berpendapat bahwa definisi 

pengangguran adalah segolongan tenaga kerja yang tidak 

memiliki pekerjaan dan telah berusaha untuk mencari,namun 

tidak mendapatkannya. Berikut adalah beberapa teori 

pengangguran, yaitu : 

1) Teori Klasik 

Tori Klasik menurut Gilarso (2004), melalui 

sisiapenawaran,dan mekanisme hargaadi pasar bebas, 

pengangguran bisa dicegah,agar permintaan yangaakan 
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menyerap semua penawaran,dapat terjamin. Dalam 

pandangan klasik, terjadinya pengangguran dikarenakan 

adanya mis-alokasi sumberadaya,yang bersifat sementara, 

dikarenakan nantinya bisa ditangani menggunakan 

mekanisme harga. 

Teori Klasik menurut Tohar (2000), upah akan 

mengalami penurunan apabila terjadi,kelebihan penawaran 

kerja. Hal ini akan berakibat pada penurunan produksi 

perusahaan. Sehingga secara terus-menerus akan terjadi 

peningkatan permintaan tenaga kerja, dikarenakan 

perusahaan mampu,melakukan perluasan produksi akibat 

keuntungan yang,didapatkan dari rendahnya biaya tadi. 

2) Teori Keynes 

Teori Keynes berpandangan bahwa, rendahnya 

permintaan agregat dapat menyebabkan masalah 

pengangguran. sehingga,pertumbuhan ekonomi yang 

terhambat tidak dikarenakan oleh produksi yang rendah 

namun karena konsumsi yang rendah. Keynes berpendapat 

bahwa, hal ini tidak bisaadilimpahkan ke 

mekanismeapasar bebas. Pada saat meningkatnya tenaga 

kerja maka akan terjadi penurunan tingkat upah. Hal ini 

bukannya menguntungkan namun justru akan merugikan, 

karena menurunnya tingkat upah berartiadaya beli 
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masyarakat terhadap barang-barang juga akanaikut 

menurun. Sehingga produsen tidak bisa melakukan 

penyerapan tenaga kerja serta akan berakibat pada 

terjadinya kerugian. 

b. Jenis-jenis Pengangguran 

1) Menurut Penyebabnya (Sukirno,2013 : 328-329) 

a) Pengangguran Friksional. Penyebab pengangguran 

ini adalah karena masih berusah mendapatkan 

pekerjaan. Pada saat banyak pengusaha yang 

memberikan penwaran gaji dengan nilai yang tinggi 

kepada para pekerja, maka pada akhirnya, para 

pekerja akan lebih memilih memperoleh gaji yang 

besar serta demi mendapatkan kerja yang baru, 

mereka memilih meninggalkan pekerjaan yang lama. 

b) Pengangguran Siklikal. Pengangguran yang 

disebabkan karena meningkat atau menurunnya 

siklus ekonomi ketika tingginya permintaan agregat 

dan ketika turunnya permintaan agregat. Ketika 

permintaan menurun, maka akan menjadi penyebab 

pengurangan permintaan tenaga kerja oleh 

perusahaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

pengangguran siklikal, karena banyak yang terkena 

PHK. 
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c) Pengangguran Struktural. Penyebab pengangguran 

ini adalah dikarenakan adanya perubahan 

struktur,kegiatan ekonomi. 

d) Pengangguran Teknologi. Penyebab pengangguran 

ini adalah dikarenakan semakin majunya teknologi 

dan mesin, sehingga dalam proses produksi tidak 

membutuhkan tenaga manusia. 

2) Menurut Cirinya 

a) Pengangguran terbuka. Pengangguran yang 

diakibatkan karena ada banyaknya jumlah tenaga 

kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan 

kesempatan kerja. 

b) Pengangguran Tersembunyi. Pengangguran yang 

diakibatkan karena adanya kelebihan tenagaakerja 

yang digunakan,dalam suatuakegiatan ekonomi. 

c) Pengangguran Bermusim. Pengangguran yang 

diakibatkan oleh adanya,musim yang berubah, 

sepertiketika musim hujan penyadap karet terpaksa 

menganggur karena tidak dapat melakukan 

pekerjaannya. 

d) Setengah Menganggur. Merupakan pekerja yang 

hanya melakukan pekerjaan dalam waktu satu 
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sampai dua hari selama satu minggu atau dalam 

waktu empat jam per hari. 

c. Penyebab Pengangguran 

Menurut Sukidjo (2005), pengangguran disebabkan karena 

hal-hal berikut ini : 

a) Jumlah lapangan kerja yang terbatas, akibatnya 

seluruh pencari kerja tidak dapat ditampung. 

b) Kemampuan yang dimiliki pencari kerja terbatas, 

karena tidak terpenuhinya persyaratan kemampuan 

dan keterampilan yang dibutuhkan sehingga 

akibatnya pencari kerja tidak mampu mengisi 

lowongan kerja. 

c) Informasi yang terbatas, yaitu tidak adanya 

informasi dunia usaha mana yang sedang 

membutuhkan rtenaga kerja dan persyaratan apan 

yang dibutuhkan. 

d) Lapanganan pekerjaan di perkotaan dan pedesaan 

yang tidak merata. 

e) Kebijakan pemerintah yang tidak tepat, pemerintah 

tidak mampu mendorong perluasan dan 

pertumbuhan sektor modern. 
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f) Rendahnya upaya pemerintah untuk melakukan 

pelatihan kerja guna meningkatkan skill pencari 

kerja. 

d. Tingkat Pengangguran Terbuka  

Tingkat pengangguran terbuka menurut Badan Pusat 

Statistik merupakan persentase jumlahapengangguran 

terhadap jumlahaangkatan kerja. sehingga dapat dihitung 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

TPT =  

Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, menunjukkan 

bahwa tidak semua tenaga kerja yang dapat terserap ke 

dalam pasar kerja.  

e. Efek Buruk Pengangguran 

Sukirno (2013:14), menyatakan bahwa bagi individu 

pengangguran menjadi penyebab permasalahan ekonomi 

yang akan berakibat pada masalah sosial. Sehingga para 

penganggur mengurangi kosnsumsi karena mereka tidak 

memiliki pendapatan. Hal ini akan memberikan dampak 

pada menurunnya taraf kesehatan mereka. Bila di suatu 

negara kondisi penganggurannya buruk, maka akan 

berdapak pada timbulnya efek buruk terhadap 

kesejahteraan masyarakatadan prospek pembangunan 

ekonomiadalam jangka panjang. 
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2. Jumlah Penduduk 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, penduduk 

adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia. Sedangkan Mahsunah (2012), berpandangan 

bahwa penduduk merupakan sekumpulan manusia yang mendiami 

suatu wilayah tertentu, yang sewaktu-waktu bisa berubah sebab 

adanya fertilitas, mortalitas, dan migrasi. 

Dumairy (1996:68) berpendapat bahwa dalam pembangunan 

ekonomi, penduduk memilikiadua peranan yaitu dariasegi permintaan 

dan penawaran. Dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai 

produsen. karenanya, tidak selalu dengan perkembang penduduk yang 

cepat menjadi sebuah hambatan bagi jalannya,pembangunan ekonomi. 

Apabila dalam menghasilkan dan menyerap hasil produksi, penduduk 

memiliki kapasitas yang tinggi. Artinya semakin tinggi tingkat 

pertambahanapenduduk yang diikuti dengan tingkatapenghasilan yang 

tinggi. Jadi, pertumbuhan penduduk yang disertai dengan rendahnya 

tingkatapenghasilan tidak akan berguna bagi pembangunan ekonomi. 

Disisi lain, penyebab penduduk dipandang logisasebagai penghambat 

pembangunan adalah karena besarnya jumlah penduduk yang disertai 

dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, hanya akan dinilai sebagai 

penambah beban pembangunan. Besarnya jumlah pendudukaakan 

memperkecil pendapatanaperkapita dan menimbulkan masalah 

ketenagakerjaan. Menurut Sukirno (2000), pertambahan jumlah 
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penduduk yang tidak diimbangi dengan perkembangan kesempatan 

kerja, maka akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. 

Kondisi perkembangan penduduk yang cepat di negara-negara 

berkembang, justru akan memberikan hambatan bagi 

perkembangan,ekonomi. Sebab, diantara tingkat perkembangan,output 

dan tingkat perkembangan,penduduk pada akhirnya 

akan,dimenangkan oleh perkembangan,penduduk. Sehingga, karena 

penduduk berfungsi sebagai tenaga kerja maka dalam memperoleh 

kesempatan kerja akan terdapat kesulitan. Sehingga, akan menekan 

standar hidup,bangsanya menjadi,lebih rendah apabila mereka tidak 

mendapat pekerjaan atau menganggur. 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu masalah 

perekonomian jangka panjang di dalam suatu negara. 

Pujoalwanto (2014:88), berpendapat bahwa pertumbuhan 

ekonomi,merupakan proses kenaikan,produksi dalam 

perekonomian, yang diwujudkan dengan bentuk pendapatan 

nasional yang mengalami kenaikan. Proses kenaikan 

kapasitas,produksi dalam perekonomian akan terjadi,secara 

bertahap dan membutuhkan faktor-faktor yang dapat mendorong 

yaitu sumber daya,manusia, modal dan teknologi. 
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Sedangkan Menurut Sukirno (2004), pertumbuhan 

ekonomi merupakan proses kegiatanadalam suatu perekonomian 

yang menjadi penyebab kemakmuran masyarakat meningkat dan 

bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirnoa(2011:429), beberapa faktorayang dapat 

menpengaruhiapertumbuhan ekonomi, yakni: 

1) Teori Pertumbuhan Klasik 

Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, 

yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang 

modal, tingkat teknologi yang digunakan, dan luas tanah 

dan kekayaan alam. Namun yang menjadi titik beratnya 

adalah keterkaitan antara pertambahan penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi. 

Dalam teori pertumbuhan klasik, kekurangan 

penduduk produkamarginal, lebih tinggi dibandingkan 

tingkatapendapatan per kapita, namun jika semakin 

banyak penduduk dan semakin berkurangnya hukum hasil 

tambahan makan akan berpengaruh pada fungsi produksi, 

yakni akan terjadi penurunan produksi marginal. Sehingga 
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semakin lambat pertumbuhan pendapatan nasional dan 

pendapatan per kapita. 

2) Teori Schumpeter 

Teori ini lebih menitik beratkan pada peran 

pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hal 

ini ditunjukkan bahwa kelompok yang akan terus-menerus 

menciptakan inovasi atau pembaharuan, seperti: 

pengenalan barang-barang terbaru, perluasan pasar suatu 

barang ke pasar-pasar terbaru, dan pengembangan sumber 

barang mentah terbaru  adalah para pengusaha. 

Schumpeter berpendapat bahwa semakin tingginya 

kemajuan suatu ekonomi, maka kemungkinan dalam 

mengadakan inovasi juga akan semakin terbatas. Sehingga 

jalannya pertumbuhan ekonomiaakan semakin lambat, 

yang pada akhirnya tingkatakeadaan tidak berkembang 

akan tercapai,karena tingkat pertumbuhan yang 

tinggi,akan tercapai pada keadaan tidak berkembang. 

3) Teori Harrod-Domar 

Tujuan dari teori Harrod-Domaraadalah menjelaskan 

mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi, agar bisa 

tercapainya pertumbuhanaekonomi yang teguh (steady 

growht) dalam pertumbuhan ekonomi. Adi Sasmita 

(2013:62), berpendapat bahwa perluasan teori Keynes 
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adalah teori Harrod-Domar, tentang kegiatan ekonomi 

nasionaladan masalahapenggunaan tenaga kerja. Hal ini 

dikarenakan dianggap kurang lengkapnya analisis 

keynes,karena tidak menyinggungapersoalan,mengatasi 

masalah ekonomiadalam jangka panjang.  

Dalam teori Harrod-Domar, berusaha untuk 

menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan supaya 

pertumbuhan yang mantap, yaitu pertumbuhan yang akan 

selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat 

modal dalam perekonomian akan selalu berlaku. Harrod-

Domar masih mempertahankan pendapat dari ahli-ahli 

terdahulu yang menanamkan tentang peran penting 

pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Upah Minimum 

Upah menurut Undang-undang Nomor 78 Tahun 2015 pasal (1) 

adalah hak yang diterima pekerja/buruh dan,dinyatakan 

dalamAbentuk uang,sebagai imbalanAdari pengusaha atau,pemberi 

kerja kepada pekerja,atau buruhAyang ditetapkan dan 

dibayarkan,menurut surat perjanjian kerja, kesepakatan,atau 

perundang-undangan termasuk tunjanganAbagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atasAsuatu pekerjaan dan/atau jasa yang,telah atau akan 

dilakukan. Menurut Wirawan (2015:394), upah minimum merupakan 
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upah terendah untuk per jam, per hari, atau per bulan yang bisa 

diterima oleh tenaga kerja atau buruh. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 pasal 89, upah minimum terdiri atas upah 

minimum,berdasarkan wilayah provinsi atau,kabupaten/kota dan upah 

minimum berdasarkan,sektor pada wilayah provinsi,atau  

kabupaten/kota.  

Upah minimum provinsi ialah upah,minimum di satu provinsi 

yang berlaku untuk,seluruh kabupaten/kota, yang ditetapkan setiap 

,satu tahun sekali oleh Gubernur atas dasar rekomendasiAKomisi 

Penelitian Pengupahanadan Jaminan SosialaDewan Ketenagakerjaan 

Daeraha(Dewan Pengupahan Provinsi), paling lambataenam puluh 

(60) hariasebelum diberlakukannya upah minimum tanggal 1 Januari. 

Upah minimum,kabupaten/kota merupakan upah minimum,yang 

diberlakukan di kabupaten/kota. Upah minimum,kabupaten/kota 

ditetapkan oleh Gubernur yang penetapannya,harus lebih besar 

daripada upah,minimum provinsi. Upah,minimum ditetapkan setiap 

satu,tahun sekali, paling lambat empat puluh (40) hari sebelum  

tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 januari. 

5. Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terbuka 

Secara,umum, pengertian penduduk ialah orang,yang 

menetapaatau,tinggal dalam suatu wilayahanegara tertentu dengan 

waktu,yangacukup lama. Menurut Haryantoa(2013:23), jumlah 

penduduk merupakan total penduduk keseluruhn,yang mendiami suatu 
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wilayah pada jangka waktu tertentu. Menurut Malthus, 

hubungan,antara populasi,,upah riil, dan inflasi ialah ketika populasi 

buruh,tumbuh lebih cepat dibandingkan,produksi makanan. Ini akan 

berakibat pada penurunan upah riil karena pertumbuhan penduduk 

mengakibatkan kenaikan biaya hidup seperti biaya makan. Semakin 

tinggi upah riil, maka akan memberikan pengaruh terhadap 

pengangguran. Sehingga dengan meningkatnya upah riil, maka 

perusahaan akan mengurangi jumlah pegawainya, namun di sisi lain 

masih tetap tingginya penawaran kerja. Di saat penawaran kerja,lebih 

tinggi daripada permintaan,kerja maka,aakan terjadi,pengangguran. 

Hal ini berarti Malthus,beranggapan bahwa adanya pengaruh 

positifaantara jumlah penduduk dengana pengangguran. 

6. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran 

Terbuka 

 

Hukum Okun menurut penelitian yang dilakukanaoleh Okun 

(1980)adalam Dombusch (1992) diaAmerika Serikat, menjelaskan 

tentang hubungan antaraapertumbuhan ekonomi dan pengangguran. 

Arthur Okunadalam Putong (2002), berpendapat bahwa jika 

GNPatumbuh sebesara2,5% di atas tren yang sudah tercapai di tahun 

tertentu, maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan 

sebesar 1%, hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomiamaka jumlah pengangguran akan berkurang 

karenaapertumbuhan ekonomi akan berorientasiapada padat karya. 



21 

Artinya proses produksi akan lebih menggunakanatenaga manusia 

dibandingkan tenaga mesin. 

7. Hubungan Antara Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka

Menurut Dharmayanti (2011), penempatan besaran upah tentu 

sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, yang mana pada 

saat tenaga kerja menetapkan upah minimumnya pada tingkatan 

tertentu dan diberi penwaranoleh perusahaan dibawah tingkat upah 

tersebut, maka tentu saja tenaga kerja akan menolaknya. Sehingga 

akibatnya tenaga kerja memilih untuk berhenti bekerja, atau mencari 

pekerjan lain karena merasa upah yang ditawarkan tidak sesuai, 

dampaknya akan menambah jumlah penganggura. Bisa juga terjadi 

apabila suatu daerah yang menetapkan besaran upah minimum 

tersebut dan dirasa terlalu tinggi oleh pihak perusahaan, maka 

perusahaan akan mengurangi jumlah buruh/karyawannya dengan 

alasan untuk mengurangi biaya produksi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin kecil upah yang ditawarkan akan menyebabkan 

semakin besar tingkat pengangguran. hal ini terjadi karena para tenaga 

kerja memilih untuk mencari pekerjaan dengan upah yang sesuai.  

Menurut Kaufman  dan Hotchkiss (1999), pemerintah 

menetapkan tingkat upah di suatu negara akan berpengaruh pada 

besarnya tingkatApengangguran yang ada. Makin tinggi tingkat upah 

yangAditetapkan oleh pemerintah, makaIakan berakibat pada 

penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu 

maka, secara sederhana kerangka pemikiran dapat dirumuskan seperti 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

D. Hipotesis 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dan kerangka 

pemikiran, maka dugaan sementara (hipotesis) yang dipakai yaitu diduga 

jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum 

kabupaten/kota berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di 

Provinsi Banten. 

Jumlah Penduduk 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

Upah Minimum  

Kabupaten/Kota 




