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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh 

pengeluaran pemerintah, IPM, dan tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi 

Jawa Timur. Penelitian sebelumnya digunakan untuk mengetahui persamaan 

dan juga perbedaan dengan penelitian ini. 

(Kristina, 2017), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-

2016)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja 

Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data time series dan menggunakan metode metode 

common effect, fixed effect dan random effect. Uji kreteria model 

menggunakan uji LM Breush-Pagan, Uji Chow dan Uji Hausman. Uji statistik 

antara lain yaitu Uji t , Uji f dan Uji R-Square untuk mengetahui varibel bebas 

secara simultan maupun secara parsial. Pendapatan Asli Daerah, Indeks 

Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan. 

Dengan menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,99 (99%) variabel 

bebas yaitu pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia dan tenaga 

kerja dapat menjelaskan produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa 
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Timur. Akan tetapi sisanya 0,01 (1%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diikutkan dalam penelitian ini. 

Gusti (2017), dengan judul “Pengaruh Investasi, Pengeluaran 

Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan 

Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Investasi, Pengeluaran 

Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan 

Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali. Penelitian ini 

menggunakan data panel dan metode observasi nonpartisipan dilakukan 

dengan mengamati secara langsung. Investasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita 

di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi 

Bali. Tenaga kerja berpengaruh positif dan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. 

Agustina (2016), dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan 

Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis jalur (path analysis). Metode analisis jalur digunakan untuk 
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menganalisis pola hubungan antar variabel. Tujuan analisis jalur adalah untuk 

mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui seperangkat 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari penelitian ini adalah 

Peningkatan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap PDRB di Kalimantan Timur. Hasil tersebut sudah sesuai dengan 

hipotesa namun tidak signifikan dalam hal memicu peningkatan PDRB. 

Hubungan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya 

perbedaan dan persamaan variabel. Untuk perbedaannya penelitian ini 

menggunakan objek penelitian di dua koridor pembangunan provinsi Jawa 

Timur. Sedangkan persamaan yaitu adanya variabel Indeks Pembangunan 

Manusia dan Tenaga Kerja dalam penelitian ini maupun penelitian terdahulu. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu 

daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga 

berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000), 

pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka 

yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per 

kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, 

bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta 

pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan 

sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi 
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serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah 

usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri 

dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh 

seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016). 

2. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan 

jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut 

(Mangkoesoebroto, 2002). 

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari 

identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y = C + I + G + (X-M) 

yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan 

relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan 

diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran 

pemerintah akan menaikan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak 

pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam 

mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006). 
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3. Indeks Pembangunan Manusia 

Dalam UNDP (United Nations Development Programme), 

pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-

pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Konsep 

atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup 

dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan 

manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut 

manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana 

dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995:103), sejumlah 

premis penting dalam pembangunan manusia adalah: 

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. 

- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh 

karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk 

secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. 

- Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam 

upayaupaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara 

optimal. 

- Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: 

produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. 
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- Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 

pembangunan 

dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya 

4. Tenaga Kerja 

Sumber daya manusia (SDM) atau human resources mengandung dua 

pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha 

kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini 

SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam 

waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari 

SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa 

atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan 

kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, 

orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk 

dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau man 

power. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam 

usia kerja (work-ing age population) (Sumarsono, 2009). 

Tenaga kerja memiliki beberapa definisi, menurut UU No 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pada 

undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tahun 



13 
 

 
 

2013 tidak memberikan batasan umur dalam definisi tenaga kerja, namun 

pada undang - undang tersebut melarang mempekerjakan anak – anak. 

Anak-anak menurut UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan adalah 

orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. 

5. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB 

Pengeluaran pemerintah merupakan alat intervensi pemerintah 

terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat 

efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar 

pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang dicapai (Lewis, 1954). Dalam 

perkembangannya, alat indikator ini tidak saja berdasarkan pertumbuhan 

ekonomi dan PDRB tetapi juga melibatkan seberapa tinggi tingkat 

pengangguran serta tingkat kemiskinan (Nizar, 2013). 

6. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB 

Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan indikator 

keberhasilan pembangunan yang salah satunya disebut dengan indeks 

pembangunan manusia. Semakin tinggi angka indeks pembangunan 

manusia berarti semakin baik, sehingga dapat dikatakan pembangunan 

semakin berhasil (Susilowati & Suliswanto, 2015). Suatu daerah dikatakan 

maju apabila ditunjang dari pengetahuan masyarakat yang tinggi, adaya 

sumber daya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumber daya 

manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan 

pembangunan daerah. Salah satu indikasinya adalah banyaknya tenga kerja 

dan sedikit pengangguran (Arifin, 2009, Kusuma, 2017). 
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7. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB 

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang 

terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk ) secara 

tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu 

pertumbuhan PDRB. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan 

menambah jumlah tenaga produktif . Namun, penawaran angkatan kerja di 

negara-negara berkembang belum diimbangi dengan jumlah lapangan kerja 

sehingga kelebihan tenaga kerja belum tentu memberikan dampak yang 

positif terhadap pembangunan ekonominya. Tenaga kerja yang terampil 

merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam 

proses pembangunan menyongsong era globalisasi. 

C. Kerangka Pemikiran 

Dari dasar pemikiran teoritis dan juga hasil penelitian terdahulu mengenai 

dari berbagai hubungan antara variabel independen (pengeluaran pemerintah, 

IPM, dan tenaga kerja) dengan variabel dependen (PDRB), maka faktor yang 

mempengaruhi PDRB di provinsi Jawa Timur digambarkan dan 

mengembangkan model sebagai berikut: 
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Sumber :Kristina diolah, 2019 

Gambar 2.1 

Dari kerangka pemikiran tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah, 

Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tenaga Kerja 

berpengaruh positif dan signifikan Terhadap PDRB. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan pada tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran, maka dugaan sementara (hipotesis) yang dipakai adalah : 

Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tenaga Kerja 

berpengaruh positif dan signifikan Terhadap PDRB. 

Pengeluaran 

Pemerintah (X1) 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (X2) 

Tenaga Kerja 

(X3) 

PDRB (Y) 


