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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Rangkuti (2017) dengan judul Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Kota Pematangsiantar Sumatera Utara. 

Variabel yang digunakan adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan 

pengangguran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris dengan 

metode kuantitatif.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengangguran, 

sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel pengangguran. Namun, secara bersama-sama variabel 

inflasi dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

variabel pengangguran. 

Pertiwi (2018) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, 

PDRB, dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Jawa Timur Tahun 

1986-2015. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan penduduk, inflasi, 

PDRB, dan upah. Metode analisis yang digunakan adalah multiple regression 

analysis atau regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah secara 

bersama-sama atau simultan variabel pertumbuhan penduduk, inflasi, PDRB, 

dan upah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengangguran. 

Mustika (2010) dengan judul Analisis Tingkat Pengangguran Dan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kota Semarang. Variabel yang 
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digunakan adalah upah, inflasi, PDRB, beban tanggungan penduduk, dan 

kesempatan kerja. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

Hasil dari penelitian ini adalah variabel upah berpengaruh secara positif 

terhadap pengangguran, inflasi berpengaruh secara positif terhadap 

pengangguran, PDRB berpengaruh secara negatif terhadap pengangguran, 

beban tanggungan penduduk berpengaruh secara positif terhadap 

pengangguran, dan kesempatan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengangguran. 

Isnaeni N. A. (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, 

Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014. Hasil dari 

penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Sedangkan 

variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran. 

Suwandika (2015), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan 

investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Di 

Provinsi Bali. Hasil penelitian ini adalah variabel PAD berpengaruh negatif 

terhadap pengangguran, kemudian variabel investasi berpengaruh positif 

terhadap pengangguran, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengangguran. Investasi berpengaruh terhadap pengangguran 

melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengangguran 

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja 

yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu 

namun tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan, Sukirno (2005). 

Pengangguran adalah seseorang yang tidak bekerja namun sedang 

mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau 

seseorang yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja 

tetapi belum mulai bekerja, (Badan Pusat Statistika). 

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak 

bekerja dan bekerja secara tidak optimal, Marius (2004). Pengangguran 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

a. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) 

Pengangguran terbuka adalah seluruh angkatan kerja yang tidak 

memiliki pekerjaan, namun sedang mencari pekerjaan, baik yang 

baru pertama kali mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja 

sebelumnya. 

b. Pengangguran Terselubung (Disguessed Unemployment) 

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena 

seseorang bekerja tidak sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga 

jumlah pekerja yang terlalu banyak dalam melakukan satu unit 

pekerjaan. 
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c. Setengah Menganggur (Under Unemployment) 

Setengah menganggur yaitu pekerja yang tidak bekerja secara 

optimal dikarenakan tidak adanya pekerjaan untuk sementara waktu. 

Atau juga pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. 

Adapun penggolongan pengangguran berdasarkan sebab terjadinya 

dibagi menjadi tiga jenis menurut Sukirno (2006), yaitu: 

a. Pengangguran Friksional atau Normal 

Pengangguran friksional terjadi dikarenakan seseorang sedang 

mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, proses 

mencari pekerjaan baru ini seseorang disebut sebagai penganggur. 

b. Pengangguran Siklikal 

Pengangguran siklikal terjadi karena perubahan permintaan agregat 

pada perusahaan, jika permintaan agregat naik maka suatu 

perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerjanya. Namun, jika 

pada saat permintaan agregat menurun maka suatu perusahaan akan 

mengurangi jumlah pekerjanya. 

c. Pengangguran struktural 

Pengangguran struktural terjadi karena terdapat masalah perubahan 

struktur atau perubahan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan 

dalam dunia perusahaan, sedangkan pencari kerja tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan tersebut. 
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d. Pengangguran teknologi 

Pengangguran teknologi ini terjadi karena tergantinya tenaga 

manusia oleh mesin-mesin yang canggih untuk mempercepat proses 

produksi. Penggunaan teknologi ini  juga efisien dalam mengurangi 

biaya produksi yang digunakan dalam pembayaran upah karyawan. 

Adapula akibat buruk yang akan timbul dikarenakan 

pengangguran, yaitu: 

a. Pertumbuhun ekonomi suatu daerah rendah. 

b. Masyarakat tidak mampu mengoptimalkan tingkat kemakmuran 

yang seharusnya dicapainya. 

c. Pendapatan pajak berkurang, dikarenakan kegiatan ekonomi yang 

berjalan semakin sedikit. 

d. Terjadinya ketidakstabilan social dan politik, sebab terjadinya 

pengangguran yang tinggi akan memunculkan rasa ketidakpuasan 

pada pemerintah. 

2. Banyaknya Industri 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk dalam 

rancangan dan perekayasaan industri, hal ini berdasarkan dengan 

Undang-Undang No. 9 tahun 1995 Tentang Perindustrian. 

Perusahaan atau unit usaha industri adalah suatu unit usaha yang 

melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan banrang atau jasa pada 
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lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi sendiri mengenai 

produksi dan struktur biaya, serta ada seseorang atau lebih yang 

bertanggung jawab atas usaha tersebut, (Badan Pusat Statistik). 

Berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit dalam industri menurut 

Badan Pusat Statistika (BPS) dibagi menjadi empat yaitu: 

a. Industri besar 

Industri besar adalah industri yang memiliki jumlah pekerja 100 

orang atau lebih, dengan modal usaha yang besar pula dan dihimpun 

secara kolektif dengan bentuk kepemilikan saham. Tenaga kerja 

yang dipilih harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan 

perusahaan harus dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. 

b. Industri sedang 

Industri sedang yaitu industri dengan jumlah pekerja antara 20 – 99 

orang, dan memiliki modal usaha yang cukup besar. Tenaga kerja 

yang dimiliki memiliki kemampuan khusus, dan pemimpin harus 

memiliki kemampuan managerial tertentu. 

c. Industri kecil 

Industri kecil yaitu industri yang memiliki jumlah pekerja antara 5 – 

19 orang, modal yang dimiliki relatif kecil. Biasanya tenaga kerja 

diperoleh dari lingkungan sekitar industri atau juga masih memiliki 

hubungan saudara. 
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3. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam perekonomian 

yang menyebabkan produksi barang dan jasa semakin meningkat 

sehingga kemakmuran ikut meningkat, Sukirno (2008). Untuk 

mengetahui besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka 

digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat 

menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya 

alam dan faktor-faktor produksinya. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah, atau 

jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit 

ekonomi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 

harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

dengan harga pada setiap tahun. Lalu Produk Domestik Regional Bruto 

atas harga konstan menggambarkan nilai barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana 

dalam penelitian ini menggunakan tahun dasar 2010, (Badan Pusat 

Statistika). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Faktor Ekonomi 

1) Sumber Alam 
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Sumber alam yang dimaksud adalah tanah, minyak dan gas, 

hutan, air, dan bahan mineral lainnya. Sumber-sumber ini sangat 

menunjang untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi disuatu 

daerah. 

2) Akumulasi Modal 

Akumulasi modal yang harus disiapkan sebagai inveestasi aan 

membantu naiknya pertumbuhan ekonomi dengan cepat. 

3) Kemajuan Teknologi 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih mampu 

meningkatkan produksi dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 

4) Pembagian Kerja dan Skala Produksi 

Spesialisasi tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas 

dalam sebuah industri, sehingga mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Faktor Non-ekonomi 

1) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kualitas tenaga kerja sangat berpengaruh penting dalam 

perekonomian, karena merekalah yang menentukan 

keberhasilan perekonomian. 
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2) Faktor Sosial dan Budaya 

Nilai-nilai social dan perubahan pandangan setiap individu 

akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih 

baik. 

3) Faktor politik dan administratif 

Dalam suatu daerah dibutuhkan kekuatan politik dan 

administratif yang kuat dan kokoh sebagai penunjang 

pertumbuhan ekonomi. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

berdasarkan Teori Adam Smith diantaranya yaitu: 

a. Peranan sistem pasar bebas, hal ini akan membuat kegiatan 

perekonomian yang semakin efisien dan dan pertumbuhan ekonomi 

yang semakin kuat. 

b. Perluasan pasar, perusahaan akan memproduksi barang dan jasa agar 

konsumen secara luas dapat menikmatinya. 

c. Spesialisasi dan kemajuan teknologi, hal ini akan mengakibatkan 

kenaikan produktivitas di suatu perusahaan karena pekerjaan menjadi 

lebih efisien. 

Sedangkan pertumbuhan penduduk yang semain tinggi sehingga 

mengakibatkan jumlah tenaga kerja juga semakin tinggi dibandingkan 

faktor-faktor produksi yang lainnya menyebabkan turunnya taraf 

kemakmuran masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan kembali 
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pada tingkat substein, hal ini berdasarkan Teori David Ricardo dan 

Malthus. 

4. Hubungan Jumlah Industri dengan Pengangguran Terbuka 

Jumlah industri berhubungan erat dengan banyaknya tingkat 

pengangguran terbuka. Dimana ketika banyaknya industri meningkat 

maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Sehingga 

dari pernyataan tersebut bisa diambil kesimpulan, ketika penyerapan 

tenaga kerja meningkat maka tingkat pengangguran akan menurun, 

(Karib, 2012). 

Jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang 

dihasilkan, sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi 

pengangguran, (Matz, 2003 dalam Wicaksono). 

5. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran Terbuka 

PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi lebih sering 

dianggap sebagai ukuran terbaik dari suatu kinerja perekonomian. Secara 

garis besar setiap peningkatan PDRB akan menyerap tenaga kerja yang 

besar sehingga dapat mengurangi pengangguran (Mankiw, 2006).  

Dalam Hukum Okun (Okun’s Law) hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dengan pengangguran adalah negatif, begitupun sebaliknya. Hal 

ini dikarenakan setiap peningkatan pengangguran 1 poin akan 

menurunkan GDP (Gross Domestic Product) sebanyak 2 persen. 

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan ketidakmerataan. 
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Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dalam mengurangi 

jumlah pengangguran dikarenakan setiap kenaikan PDRB suatu daerah 

maka akan meningkatkan pengembalian investasi sehingga mendorong 

perusahaan baru untuk masuk ke pasar, kemudian akan timbul banyak 

lowongan pekerjaan yang akan mengurangi pengangguran, (Suwandika, 

2015). 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka 

pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel independen yaitu jumlah 

industri dan pertumbuhan ekonomi, kemudian variabel dependennya yaitu 

pengangguran terbukadapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber:Berbagai Penelitian Terdahulu (Diolah 2019) 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah industri, dan 

pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi besar kecilnya pengangguran 

terbuka. Baik akan semakin besar atau kecilnya jumlah industri dan 
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pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat 

pengangguran terbuka. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara yang keberannya masih haru 

diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka (Martono, 2010). Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Jumlah industri berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka di 

Kota Malang. 

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran 

terbuka di Kota Malang. 

 


