
 

6 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan Arifin (2010) tentang analisis pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi  dengan nilai rata-rata pertumbuhan 

ekonomi yang paling tinggi >4,45 sebanyak delapan Kabupaten/Kota atau 22,85% 

dari keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan 

pada hasil ILOR kategori dari potensi penyerapan tenaga kerja dapat dibedakan 

sebagai berikut: sangat berpotensi, yang termasuk dalam kategori ini adalah hasil 

ILOR yang mengalami nilai positif/tidak minus yaitu Kabupaten Boyolali, 

Sukoharjo, Demak, Pekalongan, dan Kota Semarang. Metode analisis yang 

digunakan Analisis Laju Pertumbuhan, Analisis ILOR (Incremental Labour 

Output Rasio), Analisis Tipologi Klassen, Analisis GIS (Georaphic Information 

System), dan Analisis Kausalitas Granger. 

 Penelitian yang dilakukan Nuraini (2009) tentang potensi dan ketimpangan 

ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa pola 

pertumbuhan ekonomi masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dapat 

diidentifikasi sebagai berikut:  Kecamatan yang tergolong relative tertinggal 

terdapat lima Kecamatan, Kecamatan yang tergolong cepat maju dan cepat 

tumbuh terdapat enam Kecamatan, Kecamatan yang tergolong berkembang cepat 
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terdapat delapan Kecamatan, dan kecamatan yang tergolong maju tapi tertekan 

terdapat empat Kecamatan. Sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap 

kecamatan di kabupaten Pasuruan adalah sektor pertanian, industry pengolahan, 

dan perdagangan. Kecamatan yang paling banyak mempunyai sektor unggulan 

adalah Kecamatan Purwosari, Prigen, Pandaan, Kraton, dan Gondangwetan. 

Tingkat kesenjangan antar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan masi terjadi hal ini 

terlihat dari masih banyaknya jumlah kecamatan (17 Kecamatan) yang masih 

mempunyai pendapatan dengan kategori rendah dan sangat rendah. Metode analisi 

yang digunakan Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Tipologi Klassen, dan 

Analisis Distribusi frekuensi. 

 Penelitian yang dilakukan Biki (2016) tentang peranan sektor pertanian 

dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo 

menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian dalam perekonomian di Provinsi 

Gorontalo sangatlah besar dari tahun ke tahun jika dilihat dari nilai PDRB. Akan 

tetapi jika dilihat dari segi kontribusi, sektor pertanian mengalami penurunan 

setiap tahunnya. Peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja 

tergolong cukup besar dan stabil tiap tahun. Elastisitas tenaga kerja cenderung 

naik kemudian tren PDRB dan tenaga kerja juga naik. Metode analisis yang 

digunakan adalah Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Multiplier Basis 

Ekonomi, dan Analisis Trend Linier.  

 Adapun keterkaitan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah 

dimana penelitian ini menambahkan variable pola pertumbuhan dan penyerapan 
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tenaga kerja sectoral, tetapi objek penelitian tidak sama, dimana penelitian ini 

menggunakan objek Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.   

B. Landasan Teori 

1.  Teori Pembangunan Ekonomi Daerah 

 Proses pembangunan padadasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi 

semata. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan 

ekonomi. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek 

pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas 

ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses 

pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur 

perekonomian ke arah yang lebih baik. Dalam pembahasan mengenai teori 

pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, dikenal 1 pendekatan yang 

dominan yaitu Teori Pendekatan Linier. 

1.1 Teori Pertumbuhan Linier  

 Dasar  pemikitan dari model ini adalah evolusi proses pembangunan yang 

dialaimi oleh suatu negara selalu melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-

tahapan tersebut merupakan proses urutan seperti halnya aliran air sungai. 

Artinya, pertahapan tersebut adalah mutlak harus dilalui oeh suatu negara yang 

sedang membangun. Di mana tahap-tahap pembangunan tersebut harus dilalui 

satu per satu secara berurutan menuju tingkat yang semakin tinggi. 
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1.1.1 Teori Pertumbuhan Adam Smith 

  Adam smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap 

yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa bertenak, masa bercocok 

tanam, perdagangan, dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori 

ini, masyarakat akan bergerak dari masyrakat tradisional ke masyarakat modern 

yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semkin terpacu 

dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi. Spesialisasi yang 

dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong 

yaitu: (1) Peningkatan keterampilan pekerja, dan (2) penemuan mesin-mesin yang 

mneghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi 

telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalistik.  Meningkatnya 

kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup di masyarakat, 

mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan semua pekerjaan secara 

sendiri, namun lebih ditekankan pada spesialisasi untuk menggeluti bidang 

tertentu. 

 Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan 

dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya 

peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi 

pemupukan modal mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, 

dan memperluas pasar. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu “fungsi 

tujuan” pada akhirnya harus tunduk terhadap “fungsi kendala” yaitu keterbatasan 

sumberdaya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan 

jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang 
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ada. Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor yang dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi tersebut, bahkan dalam perkembangannya hal tersebut 

justru menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.  

1.1.2 Teori Pembangunan Karl Marx 

 Evolusi perkembangan masyarakat akan akan sejalan dengan proses 

pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi 

dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan 

tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar menawar tertinggi 

relatif terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi yang ada 

menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, diaman masyarakat yang 

semula agraris-feodal kemudian mulai beralih menjadi masyarakat industri yang 

kapitalis. 

 Menurut Marx, kemampuan para pengusaha untuk melakukan akumulasi 

modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari 

produktivitas butuh yang dipekerjakan. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk 

upah merupakan jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh 

tersebut. Artinya upah akan sama dengan nilai sarana kehidupan yang diperlukan 

seorang butuh untuk mempertahankan kehidupannya. Pada kenyataanya nilai 

upah yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan produktivitas buruh 

dan nilai tenaga buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah inilah yang kemudian 

disebut nilai lebih. (Mudrajad, 2006) 
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2.Potensi Daerah( Sektor Unggulan) 

 Suatu sektor ekonomi biasa dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu 

memenangkan persaingan dengan sektor ekonomi lainny, untuk mendorong 

pertumbuha ekonomin regional Kabupaten/kota terutama untuk meningkatkan 

pendapatan per kapita serta mengurangi tingkat kesenjangan pertumbuhan 

ekonomi antar wilayah, maka prioritas pembangunan haruslah diarahkan pada 

potensi dimiliki daerah. 

 Menurut Tarigan (2005:95-96) ada beberapa faktor yang menyebabkan 

suatu daerah memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lainnya, dapat 

disebabkan kondisi alam yang berbeda dan dapat juga disebabkan oleh beberapa 

usaha manusia. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu daerah 

mempunya sektor yang unggulan yaitu: 

a. Pemberian alam dilihat dari kondisi alam inilah suatu daerah mempunyai 

keunggulan di setiap daerahnya untuk menghasilkan beberapa produk tertentu. 

Misal deposit bahan tambang, kondisi tanah yang subur dan kekayaan akan 

tanaman, pemandangan yang indah serta potensi alam. 

b. Masyarakat menguasai keterampilan Khusus misalnya kerajinan 

c. Wilayah dengan eksesbility, misalnya daerah yang dekat lalu lintas yang rame 

(darat, laut maupun udara). 

d. Daerah konsentrasi atau setara dari suatu kegiatan yang sejenis. Dalam hal ini 

daerah sentra dapat menjamin kepastian dengan adanya barang dengan kualitas 

serta kuantitas yang diinginkan akan dapat menurunkan biaya pemasaran. 
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e. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan, yaitu manfaat keuntungan 

aglomerasi yaitu efisisensi dalam biaya produksi dan kemudahan dalam 

pemasaran. 

f. Upah buruh relative rendah dan tersedia untuk jumlah yang cukup dan 

didukung oleh mentalitas dan keterampilan yang memadai. 

g. Mentalitas masyarakat sebanding dengan pembangunannya. 

h. Kebijakan suatu pemerintah, antara lain dengan menjadikan satu/beberapa 

faktor yang menghasilkan keunggulan. 

 Perdagangan bebas yang terjadi antar daerah, mempunyai mekanisme yang 

dapat mendorong masing-masing daerah untuk bergerak kearah sektor yang 

memiliki komparatif. Keunggulan komparatif yang terdapat di suatu daerah dapat 

digunakan oleh para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan beberapa 

struktur perekonomian di suatu daerah kearah sektor yang mengandung 

keunggulan komparatif. Jadi apabila suatu daerah suatu diketahui terlebih dahulu 

telah mempunyai sektor ekonomi unggulan komperatif maka, pembangunan 

sektor juga dapat dipercepat tanpa harus menunggu mekanisme pasar yang 

biasanya berjalan secara lambat (Tarigan, 2005: 79-80). 

3.Teknik Identifikasi Potensi Wilayah 

 Salah satu sasaran dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah jangka 

panjang adalah biasanya terjadi pergeseran pada struktur ekonomi wilayah yang 

terjadi akibat kemajuan pembangunan suatu wilayah. Dalam hal ini tidak semua 

sektor yang terdapat dalam perekonomia memiliki kemampuan tumbuh yang 
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sama. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah 

biasanya akan memanfaatkan sektor-sektor basis yang terdapat di daerahnya gunu 

untuk mendorong pertumbuhan wilayah daerah. 

 Indikator yag dapat menggambarkan keberadaan sektor ekonomi basis yag 

dimiliki oleh suatu daerah adalah dapat dilihat melalui indeks LQ (Location 

Quetient) yaitu suatu indikator sederhana yang mampu menentukan kekuatan 

atau besar dan kecilnya peranan suatu sektor ekonomi dalam suatu daerah 

dibandingkan dengan daerah di atasnya atau wilayah referensi. 

 Menurut ( Arief dan Yundy, 2010:20) literaturnya wilayah ekonomi 

dikatakan bahwa apabila suatu sektor yang memiliki LQ>1 maka sektor tersebut 

termasuk sektor basis dalam hal tersebut dapat menjadi kekuatan setiap daerah 

untuk dapat mengekspor produknya ke daerah yang bersangkutan. Sebaliknya 

jika LQ < 1 maka sektor tersebut sebagai pengimpor. Sedangkan jika LQ=1 maka 

ada kecenderungan sektor tersebut lebih bersifat tertutup karenakan daerah atau 

wilayah tersebut tidak memiliki transaksi di dalam maupun di luar wilayah. 

Namun kondisi seperti ini sulit ditentukan pada sebuah perekonomian. 

 Bentuk perpaduan antara dari LQ (Location Quotient) dan DLQ atau 

Dinamic Loqation Qoatientyang merupakan analisis LQ yang dilakukan dalam 

bentuk time series/ trend. Dalam hal ini, notasi giS dan GiP digunaka untuk 

menyatakan pangsa sektor (i) didaerah studi P dan di daerah referensi G, 

sedangkan notasi Gp dan GG menyatakan rata-rata pangsa pasar ekonomi daerah 

studi P dan daerah referensi G. dengan notasi demikian, rumus atau persamaan 
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LQ dinamis (Dinamic Location Qoation) dapat dihasilkan. DLQ adalah 

modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi faktor pangsa sub sektor dari waktu 

ke waktu dan gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan Kriteria dalam 

menentukan apakah industry tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, 

dan tertinggal.  

4.  Pengertian Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja 

  Sumber daya manusia (human resources) mengandung dua pengertian 

pertaman, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau 

jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya 

manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam 

waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumber daya manusia 

menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha 

kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang 

mempunyai nilai ekonomi, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan 

bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap 

mampu bekerja (Sumarsono, 2009:2). 

 Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, 

yang disebut tenaga kerja adalah setia orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.  
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 Tenaga kerja atau manpower adalah mencakup kependudukan yang sudah 

atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan 

kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 

1985:2). 

 Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau 

jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang 

dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau 

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut ( Mulyadi, 2003:59). 

 Di Indonesia, dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur 

maksimum. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimakduskan sebagai 

penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih. Penduduk berumur di bawah 10 

tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Penelitian 10 tahun sebagai batas 

umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah 

banyak penduduk berumur muda terutama di desa-desa yang sudah bekerja atau 

mencari pekerjaan (Simanjuntak, 1985: 2). 

 Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Angkatan kerja (labor force) terdiri dari dua golongan, yaitu golongan yang 

bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan 

kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari tiga golongan, yaitu golongan yang 

bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau 

penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam angkatan kerja sewaktu-waktu 
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dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh karena itu, kelompok ini sering 

disebut sebagai potensial labor force. 

 Kesempatan kerja dalam pembangunan ekonomi merupakan sasaran yang 

penting. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. 

Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah yang 

tergolong tenaga kerja. Kenyataan yang menunjukkan bahwa tidak semua 

penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja karena sebagian dari mereka masi 

sekolah, mengurus rumah tangga, dan golongan lain sebagai penerima 

pendapatan. 

a. Klasifikasi Tenaga Kerja 

1. Angkatan Kerja  

 Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama seminggu 

yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak 

bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari penggangguran dan 

penduduk bekerja. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan 

atau mereka yang mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari 

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang 

sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan 

mereka tidak bekerja. Pengangguran dengan konsep ini biasanya disebut dengan 

pengguran terbuka. 

 Penduduk bekerja di definisikan sebagai penduduk yang melakukan 

kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh 

pendapatan atau keuntungan selama palin sedikit satu jam secara tidak terputus 
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selama seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu 

penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Jumlah angkatan kerja 

yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. 

Semakin bertambahnya lapangan kerja  yang tersedia maka semakin 

meningkatnya total produksi suatu negara, dimana salah satu indikator  untuk 

melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

menunjukkan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif 

dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. 

TPAK dapat dinyatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga 

kerja menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, maupun 

desa-kota (Kusnendi, 2003: 6.8). 𝑇𝑃𝐴𝐾 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑥100% 

 TPAK dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga 

kerja (labour supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam 

suatu perekonomian. Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang 

menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. 

2. Bukan Angkatan Kerja’ 

 Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun keatas 

selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan 

sebagainya tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara  

tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam kelompok bukan 

angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh 

sebab itu, kelompok ini sering dinamakan potential labor force.                                 
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5. Teori Permintaan Tenaga Kerja 

 Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan 

oleh perusahaan atau instansi tersebut. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini 

dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi permintaan hasil (Sumarsono, 2003). 

 Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan 

konsumen terhadap barang dan jasa. Konsumen membeli barang karena barang itu 

memberikan nikmat (urtility) kepada pembeli tersebut. Akan tetapi pengusaha 

memperkerjakan seseorang itu membantu memproduksikan barang atau jasa 

untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, tergantung dari 

pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari 

pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. 

Permintaan tenaga kerja yang seperti ini disebut derived demand. 

 Suparmoko dan Matria (2000) dalam Sinaga (2005) menjelaskan bahwa 

pada prinsipnya teori penawaran tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja 

merupakan fungsi dari tingkat upah, di mana pendapat dari kaum klasik 

menyatakan, jika semakin tinggi tingkat upah yang diminta oleh kaum pekerja 

makan akan semakin sedikit jumlah penawaran tenaga kerja (lowongan kerja) 

yang dapat diberikan dan akan berlaku sebaliknya. 

6. Penyerapan Tenaga Kerja 

 Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang 

digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan 
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tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha 

(Zamrowi, 2007). 

 Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja 

untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau suatu keadaan yang 

menggambarkan tersediannya lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja 

(Todaro, 2003: 307). 

 Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan banyaknya lapangan kerja yang 

sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang bekerja. 

Penduduk tersebut terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian 

(Kuncoro, 2002).  

 Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah 

ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (demand of labor) dan 

penawaran akan tenaga kerja (supply of labor), pada suatu tingkat upah. 

Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa: (a) lebih besarnya penawaran 

dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya excess supply of labor) dan 

(b) lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya excess 

demand of labor) (Mulyadi, 2003: 56-57). 

 Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang 

digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan 

tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. 

Dalam penyerapan tenaga kerja ini di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. 
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 Faktor internal antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, 

pengangguran, dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan 

mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat 

menangani dan mempengaruhi faktor eksternal. Dengan melihat keadaan tersebut, 

maka dalam mengembangkan sektor industri kecil dapat dilakukan dengan 

menggunakan faktor internal yang meliputi tingkat upah, produktifitas tenaga 

kerja, modal, serta pengeluaran tenaga kerja non upah.   

7. Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

 Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tergambar dari nilai 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sekaligus dapat mencerminkan 

potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Angka pertumbuhan ekonomi 

dapat diperoleh dari PDRB suatu wilayah yang dinilai atas dasar harga konstant, 

yaitu yang didasarkan dari pertumbuhan jumlah barang dan jasa yang di produksi. 

Semakin banyak jumlah barang dan jasa yang diproduksi, berarti semakin tinggi 

sisi permintaan barang dan jasa dari konsumen yang berarti terjadi pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah sehingga akan diiringi dengan peningkatan penyerapan 

tenaga kerja. Karena dalam peningkatan produktivitas suatu output selalu 

membutuhkan peningkatan produktivitas kerja, sebaliknya jika dari sisi 

penawaran sehingga terjadi perlambatan ekonomi dimungkinkan juga akan 

mengurangi penyerapan tenaga kerja (Arsyad, 1999). 

 PDRB merupakan salah satu indikator dalam pertumbuhan ekonomi, 

dimana semakin meningkat PDRB maka pertumbuhan ekonomi pun semakin 

meningkat, dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan 
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membuka kesempatan kerja yang luas dan kesempatan kerja tersebut dapat 

menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran (Wicaksono, 

2010). 

 Menurut teori klasik Adam Smith pertumbuhan ekonomi yang pesat dan 

tinggi dapat mengurangi pengangguran di wilayah tersebut. Artinya pertumbuhan 

ekonomi akan berbanding lurus terhadap tingkat pengangguran. Hal itu terjadi 

karena saat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah  tersebut naik dengan begitu 

proses produksinya akan mengalami kenaikan pula. Dan hal itu akan menyerap 

tenaga kerja yang banyak untuk menghasilkan output produksi yang diminta. 

Penyerapan tenaga kerja tersebut akan dapat mengurangi pengangguran di suatu 

wilayah tersebut ( Heru & Yoyok, 2015).     

8. Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi 

 Mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi 

masing-masing daerah, dapat digunakan analisis tipologi klasen. Analisis tipologi 

klasen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indicator utama, yaitu 

pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan 

menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan rata-rata 

pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi 

menjadi empat klasifikasi, yaitu : daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High 

Growt And High Income), daerah maju tapi tertekan (High Income But Low 

Growth), daerah berkembang cepat (High Gwoth But Low Income), daerah 

relative tertinggal (Low Growth And Low income). 
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9. Produk Domestik Regional Bruto 

 Pengertian Produk Domestic Regional Bruto secara umum adalah jumlah 

seluruh nilai tambah (produk) yang di timbulkan oleh berbagai kegiatan usaha 

disuatu daerah (region) tanpa melihat kepemilikan atas faktor produksi. Sehingga 

PDRB akan menunjukkan kemampuan disuatu daerah dalam memproduksi barang 

atau jasa dengan faktor-faktor yang berkontribusi dalam proses produksi 

(Meisyaroh, 2017:13) 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di definisikan sebagai nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari keseluruhan kegiatan 

perekonomian dari suatu daerah. PDRB harga berlaku merupakan nila tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap 

tahunnya, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai barang dan 

jasa atai dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun 

dasar (Tarigan, 2007: 18-19). 

 Produk Domestik Regional Bruto menurut atas dasar konstan yaitu 

merupakan besarnya nilai produk dan pendapatan atau pengeluaran yang nilainya 

sama atas dasar harga tetap tahun tertentu. PDRB atas dasar harga konstan 

digunakan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dengan melihat semua sectoral 

2. Mengetahui pola pertumbuhan dan melihat peralihan sektor dari tahun ke 

tahun 



23 
 

3. Mengukur kualitas daya produksi ketenagakerjaan di setiap lapangan 

usaha, apabila data yang diperoleh dari produksi regional berdasarkan 

sektor atas dasar harga konstan berhubungan dengan ketenagakerjaan. 

4. Mengetahui perubahan dalam kualitas kesejahteraan dan kemakmuran 

dengan melihat perekonomian secara riil dari tahun ke tahun berikutnya 

sesuai produk riil perkapita. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menentukan pola pertumbuhan dan sektor unggulan Kabupaten Sumba 

Timur menggunakan data PDRB Kabupaten Sumba Timur dan PDRB Provinsi 

Nusa Tenggara Timur dan menggunakan data Tenaga kerja Sektor perekonomian 

untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja tiap sektor. 
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