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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah, 2018), dengan judul “Faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di pulau jawa tahun 

2010-2015”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah 

minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran sedangkan penanaman modal dalam negeri berengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Imsar, 2018) , dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di 

Indonesia Periode 1989-2016”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi dan pengangguran periode 

sebelumnya memiliki pengaruh yang  positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di 

Indonesia. Sedangkan dari uji signifikansi simultan memiliki kesimpulan 

bahwa variabel inflasi, pengangguran periode sebelumnya, dan pertumbuhan 

ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pengangguran di 

Indonesia. 
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(Putri, 2015) dalam “Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi 

dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Tengah”. Hasil dari 

analisis yang telah dilakukan adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah 

secara bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah. Inflasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah, 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, upah 

berpengaruh negatif dan signifikan. 

(Rochim, 2016) dalam “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah 

Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 

Kabupaten/Kota Jawa barat Tahun 2008-2014”. Hasil dari analisis yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi mempunyai 

pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di kabupaten/kota Jawa Barat. Sedangkan upah minimum dan jumlah 

penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di kabupaten/kota Jawa Barat. Sedangkan dari uji 

signifikansi simultan memiliki kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi, inflasi, upah minimum, dan jumlah penduduk secara bersama-sama 

mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Jawa barat. 

(Syam & Wahab, 2015) dalam “ Pengaruh Upah dan Pertumbuhan 

Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguarn di Kota Makassar”. Hasil dari 

analisis yang telah dilakukan adalah secara simultan upah dan pertumbuhan 

perduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan 
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pengujian secara parsial menunjukkan bahwa upah dan pertumbuhan 

penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota 

Makassar. 

Relevansi dari 5 penelitian terdahulu dengan yang penelitian yang akan 

dilakukan sekarang adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian Fauziah terdapat perbedaan dalam variabel yang diteliti 

antara lain inflasi dan penanaman modal dalam negeri, untuk variabel 

dependen yang digunakan sama yaitu pengangguran. 

2. Pada penelitian Imsar terdapat perbedaan dalam variabel yang diteliti 

antara lain inflasi dan pengangguran tahun sebelumnya, untuk variabel 

dependen yang digunakan yaitu tingkat pengangguran. 

3. Pada penelitian Putri terdapat perbedan dalam variabel yang diteliti yaitu 

inflasi, untuk variabel dependen yang digunanakan adalah pengangguran 

terdidik. 

4. Pada penelitian Rochim terdapat perbedaan dalam variabel yang d iteliti 

yaitu inflasi, untuk variabel dependen yang digunanakan adalah 

pengangguran terdidik. 

5. Pada penelitian Syam dan Wahab variabel yang diteliti hanya 

menggunakan dua variabel antara lain upah dan pertumbuhan penduduk, 

untuk variabel dependen yang digunakan sama yaitu pengangguran. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengangguran  

Menurut (Sumarsono, 2009) pengangguran merupakan suatu 

keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja 

tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. 

Dimana angkatan kerja terdiri dari laki- laki atau perempuan berusia 15-

64 tahun. Namun agar dapat disebut pengangguran masih ada persyaratan 

yang lain yaitu ia harus aktif mencari pekerjaan, sehingga lebih banyak 

dikategorikan sebagai pencari kerja (Arfida, 2003). 

Menurut (Mulyadi, 2003) tingkat pengangguran adalah angka yang 

menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedag aktif 

mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari 

pekerjaan. 

𝑇𝑃 =
Jumlah orang yang mencari pekerjaan 

Jumlah angkatan kerja
 X 100 

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang 

tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi 

belum dapat memperolehnya. Seorang yang tidak bekerja, tetapi tidak 

secaa aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran 

(Sukirno, 2002). 

Menurut (Sukirno, 2002) pengangguran dilihat dari sebab terjadinya 

digolongkan menjadi empat jenis antara lain : 
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a. Pengangguran Normal atau Friksional 

Pengangguran yang banyaknya dua sampai tiga persen disebut 

pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para 

pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat 

memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang 

lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat tingkat 

pengangguran rendah dan pekerjaan rendah diperoleh dan sebaliknya 

pengusaha kesulitan dalam mencari pekerja. Maka pengusaha 

menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini mendorong pekerja untuk 

meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang 

lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya dalam 

proses mencari kerja baru ini mereka digolongkan sebagai 

pengangguran normal.  

b. Pengangguran Skikal 

Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi hal ini mendorong 

pengusaha menaikkan produksi sehingga lebih banyak pekerja baru 

yang digunakan dan pengangguran berkurang. Dan sebaliknya 

permintaan agregat menurun dengan banyaknya menyebabkan 

persahaan mengurangi pekerjanya atau bahkan menutup 

perusahaannya maka pengangguran akan bertambah pengangguran 

seperti ini dinamakan pengangguran skikal. 
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c. Penangguran stuktural 

Tidak semua industri atau perusahaan akan berkembang maju 

terus adakalanya suatu perusahaan akan mengalami kemunduran 

karena beberapa faktor. Dari kemerosotan itu akan menyebabkan 

kegiatan produksi dalam industri menurun sebagai pekerja terpaksa 

diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran yang 

disebabkan perubahan struktural kegiatan ekonomi tersebut 

dinamakan pengangguran struktural.   

d. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran ini disebabkan karena adanya pergantian tenaga 

manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang 

ditimbuklan oleh pengguna mesin dan kemajuan teknologi lainnya 

dinamakan pengangguran teknologi. 

Menurut (Sukirno, 2002) pengangguran berdasarkan cirinya 

digolongkan menjadi empat jenis yaitu: 

a. Pengangguran terbuka 

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan 

pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai 

akibat dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja 

yang memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula 

wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari 

kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau 

sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. 
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b. Penganguran tersembunyi 

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. 

Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah 

tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. 

Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: besar atau kecilnya 

perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan 

(apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi 

yang dicapai. Dibanyak negara berkembang seringkali didapati 

bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih 

banyak dari yang sebenernya diperlukan supaya ia dapat 

menjalankan kegiatan dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang 

digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. 

c. Pengangguran bermusin 

Pengangguran ini terutama terdapat disektor pertanian dan 

perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak 

dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada 

musim kemarau pula para pesawah tidak begitu aktif di antara waktu 

sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas 

para penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan 

pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran 

seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. 
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d. Setengah menganggur 

Dinegara-negara berkembang penghijaran atau migrasi dari desa 

ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang 

yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. 

Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur separuh waktu. 

Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula 

bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih 

rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu 

hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. 

Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan 

ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa 

inggris: underemployment. Dan jenis pengangguran dinamakan 

underemployment. 

Menurut (Kaufman & Hotckiss, 1999) pengangguran akan muncul 

dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal yaitu: 

a. Proses mencari kerja 

Pada proses ini disediakan penjelasan teoritis yang penting bagi 

tingkat pengagguran. Munculnya angkatan kerja baru akan 

menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. 

Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu 

disebabkan adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, 

tidak sempurnanya informasi yang diterima pencari kerja mengenai 
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lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna 

pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima dan 

sebagainya.  

b. Kelakuan upah 

Besarnya pengagguran yang terjadi dipengaruhi oleh tingkat 

upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada 

proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan 

pergeseran atau penurunan pada pada permintaan tenaga kerja. 

Akibatnya akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. 

Dengan adanya kelakuan upah, dalam jangka pendek tingkat upah 

akan mengalami peningkatan pada tingkat upah semula. Hal itu 

akan menimbulkan kelebihan penawaran (excess supply) pada 

tenaga kerja sebagai indikasi dari adanya tingkat pengangguran 

akibat kelakuan upah yang terjadi. 

c. Efisiensi upah  

Besarnya upah juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori 

pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah 

tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah 

makan akan semakin kersa usaha peta pekerja untuk bekerja 

(walaupun akan muncul juha kondisi dimana terjadi diminishing 

rate). Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika 

perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang 

memiliki efisiensi lebih tinggi maka justru akan terjadi 
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pengangguran terpaksa akibat dari persaingan uang ketat dalam 

mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.  

2. Upah 

Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga 

kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 

2000) .Sedangkan menurut (PP NO 8/1981), upah merupakan suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk 

suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu 

persetujuan kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, 

baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.  

Upah di artikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun 

mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Tidak 

dibedakan di antara pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kesar dan tidak 

tetap. Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dan perbedaan upah 

antara pekerja-pekerja didalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara 

golongan pekerjaan adalah: 

a. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis 

pekerjaan 

b. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan 

c. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan 

d. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih 

pekerjaan  
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e. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja 

Perbedaan terhadap besarnya upah dalam kehidupan sehari-hari 

terjadi karena perbedaan kualitas pekerjaan. Pekerjaan yang ada 

bervariasi dan apakah kondisinya menyenangkan atau tidak, dengan 

demikian untuk menarik seseorang agar mau bekerja ditempat yang 

kurang menyenangkan maka upah harus lebih tinggi. Perbedaan upah 

yang diberikan sebagai kompensasi perbedaan pekerjaan yang bersifat 

nonmoneter (seperti menarik tidaknya sebuah pekerjaan) disebut sebagai 

perbedaan kompensasi. 

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka 

memaksimalkan keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan faktor-

faktor produksi sedemikian rupa sehingga faktor- faktor produksi yang 

dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan 

hasil marginal dari faktor produksi. Pengusaha memperkerjakan sejumlah 

karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal 

seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut (Sumarsono, 

2009) 

Menurut (Sumarsono, 2009), bahwa tingkat upah yang dibayarkan 

oleh pengusaha dapat dihitung mengunakan rumus W= WMPPL = 

MPPL x P 
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Dimana: 

W  : Tingkat upah (labor cost), yang dibayarkan perusahaan kepada  

   karyawan 

WMPPL: Marginal physical product of labor atau pertambahan hasil  

   marginal pekerja, di ukur dalam unit barang per unit waktu 

MPPL : Volume of marginal physical product of  labor atau nilai  

   pertambahan hasil marginal pekerjaatau karyawan 

P  : harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang 

3. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan Penduduk adalah adanya perubahan populasi sewaktu-

waktu, dan dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam populasi 

menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Pertumbuhan 

penduduk selalu mengarah pada manusia, dan secara informal digunakan 

sebagai sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan 

untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Menurut (Mulyadi, 

2007) pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang 

mengurangi jumlah penduduk. 

(Sukirno, 2010) Menurut malthus pada mulanya ketika rasio di 

antara faktor produksi lain dengan penduduk/tenaga kerja adalah relatif 

tinggi yang berarti penduduk relatif sedikit apabila dibandingkan dengan 

faktor produksi lain, pertambahan penduduk akan meningkatkan tarap 

kemakmuran masyarakat begitu juga sebaliknya. (BPS, 2005) 
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pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah 

tertentu pada waktu tertentu dari pada waktu sebelumnya. Pertambahan 

penduduk yang cepat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan 

dan bagi pembangunan, oleh karena itu besarnya jumlah penduduk jika tidak 

diimbangi oleh dukungan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai 

masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilannya kondisi nasional secara 

keseluruhan. Untuk itu, upaya penekanan pertumbuhan dan penambahan 

jumlah penduduk dari tahun ketahun per lu dilaksanakan untuk penyediaan 

sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia yang 

berkualitas akan dapat terlaksana serta dengan pengurangan jumlah 

penduduk merupakan salah satu langkah penting dalam mempercepat laju 

pertumbuhan ekonomi. 

Pertambahan penduduk akan menjadikan potensi masyarakat akan 

bertambah untuk menghasilkan dan akan menjadikan sumber permintaan 

yang baru, itu artinya luas pasar dan barang-barang yang dihasilkan akan 

bertambah dalam suatu ekonomi tergantung pada pendapatan penduduk. 

Jumlah penduduk akan bertambah dengan sendirinya begitupun luas 

pasar juga akan bertambah dengan sendirinya. 

(Mulyadi, 2003) menyatakan perumbuhan penduduk di suatu negara 

dipengaruhi oleh tiga hal pokok, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi 

dijelaskan sebagai berikut : 

a) Fertilitas (kelahiran), merupakan kemampuan seorang perempuan atau 

sekelompok perempuan secara rill untuk melahirkan atau hasil 

reproduksi nyata dari seorang perempuan serta sebuah tindakan 
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reproduksi yang menghasilkan kelahiran hidup. Fertilitas atau kelahiran 

merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping 

migrasi masuk. Kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan 

kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut, termasuk pemenuhan gizi, 

kecukupan kalori dan perawatan kesehatan. Pada gilirannya, bayi ini 

akan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang menuntut pendidikan. 

b) Mortalitas (kematian), merupakan salah satu diantara tiga komponen 

demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Ukuran 

kematian menunjukkan suatu angka yang dipakai sebagai dasar untuk 

menentukan tinggi rendahnya kematian suatu penduduk dalam suatu 

negara. 

c) Migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Migrasi dari 

desa ke kota akan membawa dampak yang positif maupun yang negatif 

dampak positif akan mengakibatkan adanya migrasi dari desa ke kota 

akan memberi dampak pada modernisasi serta memperbaiki kehidupan 

para migran. Migrasi dapat mengubah pandangan dan perilaku orang, 

menambah keterampilan dan membuat seseorang lebih mempunyai 

inovasi sedangkan dampak negatifnya adalah apabila pertumbuhan 

proporsi penduduk kota lebih tinggi dari laju pertumbuhan industrilisasi 

dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja.     

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi 

jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata 

sangat sulit untuk mencatat unit barang dan jasa yang dihasilkan selama 



21 
 

 

periode tertentu baik dalam hal keragaman dan satuan ukuran yang 

berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan 

output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk 

Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun kabupaten/kota.  

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, menggunakan nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan, dimana 

pengaruh perubahan harga telah dihilangkan. (Sukirno, 2010) 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari Product 

National Bruto (PNB) atau Product Domestic Bruto (PDB) terhadap 

struktur perekonomian. Adapun pengukuran pertumbuhan ekonomi 

sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =
𝑃𝐷𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1

 𝑥 100  

Dimana: 

𝑃𝐷𝐵𝑡 = PDB tahun sekarang 

𝑃𝐷𝐵𝑡−1  = PDB tahun lalu 

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan 

dengan output perkapita, sehingga pertumbuhan ekonomi mencakup tiga 

aspek yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Oleh karena itu 

tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi secara umum dapat diartikan 

sebagai tanda keberhasilan dalam pencapaian ekonomi.  
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Karena masing-masing teori memiliki keunggulan atau kekhasan 

sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakangnya maka tidak satu teoripun 

yang komprehensif yang dapat menjadi standar yang baku. Dalam 

penelitian ini akan dipaparkan teori menurut pandangan ahli ekonomi 

mengenai pertumbuhan ekonomi, yaitu :  

a. Pendekatan Keynes 

Keynes lebih melihat pada aspek permintaan yang akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010). Menurut Keynes 

ada beberapa faktor penentu keberhasilan perekonomian yang diukur dari 

pengeluaran agregat (permintaan agregat) pada perekonomian modern. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu: 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang disebut sebagai 

pengeluaran oleh rumah tangga untuk membeli kebutuhannya. 

Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan dipergunakan 

membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan atau disebut juga 

konsumsi. 

2) Akumulasi modal atau yang dikenal dengan investasi (Saving) 

diartikan sebagai bentuk pengeluaran dalam membeli barang modal 

yang akan meningkatkan produksi di masa depan dan memperoleh 

keuntungan. 

3) Pengeluaran pemerintah (government expenditure) yaitu pengeluaran 

untuk kepentingan publik berbentuk pembelian barang-barang yang 
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digunakan seperti fasilitas umum (sekolah, pelabuhan, rumah sakit 

dan lain-lain). 

4) Ekspor Neto merupakan pengurangan dari total ekspor dengan total 

impor. Ekspor yaitu penjualan dari barang dan jasa yang diproduksi 

dari dalam negeri ke luar negeri. Sehingga impor tidak termasuk 

bagian dari pendapatan nasional. 

Keynes mengemukakan bahwa kegiatan perekonomian tergantung 

pada segi permintaan, yaitu tergantung pada pengeluaran agregat yang 

dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran 

agregat yang dimaksud yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan 

untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian 

dalam suatu periode tertentu (diukur untuk suatu tahun tertentu). 

Semakin besar pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian, 

maka semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai. 
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Sumber: (Sukirno, 2000) 

 

Kurva 2.1 Pasar Barang (IS) 

Dalam analisis Keynesian sederhana, pengeluaran agregat dapat 

membentuk kurva IS atau pasar barang seperti pada gambar 2.1 

Bagian (a) menggambarkan keseimbangan pendapatan nasional 

menurut pendekatan analisis keyenesian sederhana untuk perekonomian 

empat sektor. Misalkan pada awalnya pengeluaran agregat adalah 

𝐴𝐸0 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 . Dalam hal ini keseimbangan pendapatan 

nasional dicapai di 𝐸0 dan pendapatan nasional adalah 𝑌0. Misalkan suku 

bunga turun atau menjadi semakin rendah sehingga investasi meningkat 

dari I menjadi 𝐼1  dan kenaikan yang berlaku adalah sebesar ∆𝐼 . 

Pengeluaran atau perbelanjaan bergerak menjadi 𝐴𝐸1 = 𝐶 + 𝐼1 + 𝐺 +

𝑋 − 𝑀 dan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional yang baru 

dicapai di 𝐸1 dan pendapatan nasional telah meningkat menjadi 𝑌1. 

Analisis diatas, menunjukkan hubungan di antara perubahan 

pengeluaran agregat dan perubahan pendapatan nasional, dapat pula 

𝑟0 

𝑟1  

𝑌0 𝑌1 
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menerangkan hubungan diantara suku bunga dengan pengeluaran agregat 

dan pendapatan nasional. 

b. Teori Harrod-Domar 

Dalam teori ini mengembangkan teori makro Keynes jangka pendek 

menjadi teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan 

dari teori Keynes yaitu menyangkut pada aspek peranan investasi (I) 

dalam jangka panjang. Menurut teori Keynes, pengeluaran investasi 

mempengaruhi permintaan agregat tetapi tidak mempengaruhi penawaran 

agregat. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif 

waktu yang lebih panjang. 

Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa 

dicapai secara berkesinambungan atau berkelanjutan melalui peningkatan 

pengeluaran agregat dan adapun ketentuan atau syarat yang harus 

dilakukan agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus 

mampu menaikan tingkat investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor-

impor secara terus menerus (Sukirno, 2010).  

c. Teori Pertumbuhan Baru (Endogeneous Growth Theory) 

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis 

pertumbuhan ekonomi yang bersifat endogen, yang merupakan hasil dari 

dalam sistem ekonomi. Dalam teori ini mengatakan untuk menjaga 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maka peranan kemajuan 

teknologi menjadi sangat penting. (Loening, 2005) menekankan bahwa 

teori pertumbuhan baru memberi penekanan pada determinan endogen 
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dari kemajuan teknologi yang ditentukan dalam model, hal ini memiliki 

implikasi bahwa kebijakan pemerintah dalam jangka panjang juga 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Investasi atau akumulasi modal merupakan sumber utama dari 

pertumbuhan ekonomi. Definisi kapital/modal diperluas dengan 

memasukkan model ilmu pengetahuan dan model sumber daya manusia. 

Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau 

eksogen melainkan teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan 

ekonomi. 

Studi yang dilakukan oleh Arthur Okun (Okun’s Law) menjelaskan 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Arthur Okun 

mengatakan bahwa PDBrill tumbuh sebesar 2,5 di atas trendnya, yang 

telah dicapai pada tahun tertentu, tingkat pengangguran akan turun 

sebesar 1% (Arsyad, 2010). Untuk menjelaskan Okun’s Law dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurva 2.2 Kurva Hukum Okun 

𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 % 

 

P
er

u
b
ah

an
 

P
D

B
 r
il
l 

(%
) 



27 
 

 

Dari kurva 2.2 menunjukkan perubahan dalam tingakat 

pengangguran pada sumbu horizontal dan perubahan persentase dalam 

PDB rill pada sumbu vertikal. Gambar ini menunjukkan bahwa 

peningkatan dalam peningkatan pertumbuhan PDB rill cenderung 

dikaitkan dengan rendahnya pengangguran (Mankiw, 2000). 

C. Hubungan antar Variabel 

1. Pengaruh Upah terhadap Tingkat Pengangguran 

Menurut (Mankiw, 2000) upah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengangguran, Karena naiknya upah minimum 

akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang akan menimbulkan 

pengangguran. Sedangkan dari pihak tenaga kerja upah adalah imbalan 

yang seharusnya diterima akibat balas jasa dari waktu dan tenaga yang 

digunakan, akibat penambahan upah minimum dapat menarik angkatan 

kerja untuk mau bekerja dan mencari pekerjaan. 

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka 

memaksimalkan keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan faktor-

faktor produksi sedemikian rupa sehingga faktor- faktor produksi yang 

dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan 

hasil marginal dari faktor produksi. Pengusaha memperkerjakan sejumlah 

karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal 

seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut (Sumarsono, 

2009) 
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2. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran 

Masalah pengangguran tidak lepas dari banyaknya jumlah penduduk 

didaerah itu sendir, terlebih penduduk setiap tahunnya bertambah. 

(Mulyadi, 2003) menyatakan bahwa jumlah penduduk yag makin besar 

tentu membawa akibat jumlah angkata kerja yang semakin besar pula. 

Sementara  (Simanjuntak, 1998)  berpendapat lain, jumlah penduduk dan 

angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 

tidak menjadi masalah, apabila daya dukung ekonomi yang efektif di 

negara itu cukup kuat memenuhi berbagai macam kebutuhan 

masyarakatnya termasuk penyediaan kesempatan kerja. 

Namun permasalahannya bukan sekedar bagaimana cara memacu 

pertumbuhan, tapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati 

hasilnya. Pertumbuhan yang di alami suatu negara akan meningkatkan 

jumlah angkatan kerja. Kenaikan jumlah angkatan kerja jika tidak 

dibarengi oleh peningkatan kesempatan kerja. Akibatnya angkatan kerja 

yang jumlahnya bertambah tersebut tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini 

akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. 

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran 

Dalam menggambarkan hasil dari pembangunan yang telah dicapai 

maka salah satu indikator kinerjanya dapat dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran 

dijelaskan oleh Hukum Okun. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur 

Okun (Okun’s Law) mengindikasikan adanya hubungan negatif antara 
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pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat pengangguran dan 

sebaliknya (Arsyad, 2010). Teori ini menyatakan bahwa setiap 

peningkatan pengangguran sekitar 1 persen,setiap penurunan 2 persen 

GDP.  

Jika terjadi peningkatan output dalam hal ini pertumbuhan ekonomi 

maka akan mengakibatkan permintaan tenga kerja bertambah dan tingkat 

pengangguran turun. Sebaliknya jika PDB turun maka akan 

menyebabkan output yang diproduksi akan turun. Turunnya produksi ini 

akan mengakibatkan produsen mengurangi kapasitas produksinya dan  

memaksa produsen untuk mengurangi input dalam hal ini tenaga kerja 

yang akhirnya akan meningkatkan pengangguran. Hubungan antara 

tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sangat erat. Angka 

kemakmuran suatu negara merupakan pertubuhan ekonomi dengan 

pendapatan perkapitas spesifiknya dimana semakin rendah angka 

penangguran disuatu negara maka ertumbuhan ekonomi meningkat 

disamping wiraswata yang menjadi faktor lain yang tidak konstan, suatu 

negara dikatakan pertumbuhan ekonominya baik jika angka 

kemandiriannya juga tinggi. 

D. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya dan landasan teori, maka 

dapat dibuat skema hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-
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variabel yang mempengaruhinya. Adapun kerangka pemikiran mengenai 

penlitian ini sebagai berikutu:  

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

E. Hipotesis 

Dari uraian masalah dan landasan teori diatas maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga bahwa upah, pertumbuhan 

ekonomi, pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran di 5 negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia 

Tenggara.”  
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