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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Astria (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umu 

(DAU) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera 

Selatan. Hasil regresi menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal dan pengaruh 

positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera 

Selatan. Dari hasil regresi DAU dan belanja modal pada pertumbuhan 

ekonomi terlihat nilai R2 sebesar 0,606 menunjukkan Variabel bebas 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 60,6 persen (signifikan). Ini 

berarti 60.6   persen dari variabel pertumbuhan ekonomi pada 2003-2010 

dapat dijelaskan oleh variabel alokasi umum dana (DAU) dan belanja 

modal, sementara sisanya 39,4 persen dipengaruhi oleh faktor di luar model 

diadakan konstan (ceteris cateris). Hasilnya menggunakan koefisien 

elastisitas elastisitas sebesar 21,2 % untuk DAU dan 23,9 % untuk belanja 

modal yang berarti elastis (e > 1). Ini menunjukkan bahwa dana alokasi 

umum dan belanja modal cukup mempengaruhi sebesar masing-masing 

21,2 % dan 23,9 %. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh priambodo (2014) yang 

berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal 

dan Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa    
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Tengah Tahun 2008-2012. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. belanja modal berpengaruh negative terhadap pertumbuhan 

ekonomi, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

PAD, belanja modal, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Simpulan dari penelitian ini adalah 

perlunya mengoptimalkan penggalian pajak daerah, alokasi belanja modal 

diharapkan kepada pembangunan infrastruktur, dan perlunya pelatihan atau 

kursus keterampilan guna peningkatan kualitas tenaga kerja. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Uhise (2013) yang berjudul 

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi 

Selatan dengan modal sebagai variabel intervening. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja 

modal, berpengaruh dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Mengingat sekarang 

kebutuhan fiskal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

dialokasikan pada pemerintah daerah semakin besar, maka sebaiknya 

pemerintah daerah memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah 

sebagai langkah untuk mewujudkan kemandirian fiscal. 

Hakim (2014) juga melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Studi Kasus 
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Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa peningkatan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin 

serta belanja modal lainnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. akan tetapi, hasil yang berbeda diperoleh oleh variabel belanja 

modal gedung dan bangunan serta belanja belanja jalan, irigasi, dan jaringan 

yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan 

oleh terdapat kontrak pembangunan yang sifatnya multiyear dan juga terjadi 

keterlambatan pemberian dana belanja infrastruktur yang diberikan pada 

akhir tahun sehingga berdampak pada adanya keterlambatan pengaruh 

belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cacatan pada 

penelitian ini tidak memperhitungkan lag. 

Sita (2016) juga melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan 

Masyarakat di Pulau Kalimantan. Dari hasil pengujian diperoleh hasil 

bahwa: 1) Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 2) Pertumbuhan Ekonomi memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, 

3) Belanja Modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat. 

Barimbing dan Karmini (2015) juga melakukan penelitian yang 

berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tenaga Kerja, dan 

Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, 
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tenaga kerja dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Bali. Secara parsial pendapatan asli daerah dan tenaga kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Latif dan Yoyok (2014) yang 

berjudul Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kediri. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan investasi, tenaga kerja dan 

PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. belanja modal 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. investasi, tenaga kerja 

dan PAD secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, 

maka keterkaitan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dari 

analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, dan Tenaga 

Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang sejak tahun 2008 

hingga tahun 2017. 
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B. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Landasan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Setiap Daerah akan melakukan suatu kegiatan yang akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu kegiatan yang 

sering dan pasti di lakukan adalah pembangunan ekonomi, dimana 

kegiatan ekonomi tersebut memiliki tujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat dan mampu mengurangi angka kemiskinan. Salah satu 

APBD 

Pembiayaan  Pendapatan 

- Pendapatan Asli Daerah 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Bagian Laba Usaha 

Daerah 

Laim-lain PAD 

- Dana Perimbangan 

Bagi Hasil Pajak dan 

Bukan Pajak 

Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Khusus 

Dana Perimbangan dari 

Provinsi 

- Lain-lain Pendapatan 

Yang Sah 

Pendapatan Hibah 

Dana Darurat 

Dana Bagi Hasil Pajak 

Provinsi  

Dana Penyesuaian dan 

otonomi khusus 

- Penerimaan Pembiyaan daerah 

Sisa Lebih Perhingan Anggaran 

Tahun Anggaran Sebelumnya 

Pencarian Dana  Cadangan  

Hasil Penjualan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan 

Penerimaan Pinjaman Daerah 

Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman  

Penerimaan Piutang Daerah 

- Pengeluaran Pembiyaan Daerah 

Pembentukan Dana Cadangan 

Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah 

Pembayaran Pokok Utang 

Pemberian Pinjama Daerah 

- Sisa Lebih Pembiyaan anggaran 

tahun Berkenaan  

- Belanja Tidak Langsung 

Belanja Pegawai 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bagi Hasil 

KepadaProvinsi/Kab/Ko

ta /Pemerintah Desa 

Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada 

Provinsi/Kab/Kota/ 

Pemerintah Desa/Partai 

Politik 

Belanja Tidak Terduga 

- Belanja Langsung 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

 

 Belanja 
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aspek pertumbuhan ekonomi yaitu produktifitas yang tinggi, karena 

produktifitas yang tinggi akan mendorong meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi.  

Menurut Mankiw (2007) pertumbuhan ekonomi adalah sebuah 

parameter untuk menunjukkan besarnya tingkat keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai referensi terhadap 

kebijakan pembangunan selanjutnya. Terjadinya peningkatan terhadap 

pendapatan nasional dan peningkatan output suatu negara berarti negara 

tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Peningkatan  pendapatan 

nasional dilihat dari seberapa besar penghasilan nilai produk domestik 

bruto (PDB) dalam satu tahun sedangkan, pada daerah dilihat dari 

seberapa besar penghasilan nilai Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dalam satu tahun.  

Laju Pertumbuhan Ekonomi (ΔY) = 
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡
× 100 

Dimana : 

ΔY     = Laju Pertumbuhan Ekonomi atas dasar    perubahan    PDRB 

(%)  

PDBt      = Nilai PDRB tahun 1 

PDBt−1 =  Nilai PDRB tahun sebelumnya  

Menurut P. Eko Prasetyo (2009), pertumbuhan ekonomi terjadi 

apabila bertambahnya output atau meningkatnya pendapatan nasional 

agregat selama jangka waktu tertentu seperti 1 tahun. Perekonomian 

suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan, apabila hasil yang 
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didapatkan terhadap pemakaian faktor-faktor produksi pada tahun 

tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi juga bisa dilihat dari pertambahan 

jumlah Produksi Regional Domestic Bruto (PDRB) yang menunjukkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. Produk Domestic Regional Bruto 

suatu parameter ekonomi yang berisi beberapa perangkat ekonomi yang 

menunjukkan kondisi makro ekonomi suatu daerah dengan 

pertumbuhan ekonominya, pendapatan perkapita dan beberapa 

perangkat ekonomi lainya. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto 

begitu dibutuhkan karena selain dijadikan objek  dalam menganalisis 

perencanaan pembangunan juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

melihat perkembangan dari pembangunan yang sudah di realisasikan 

(Dewi, Ni. & Sutrisna, I., 2015).    

Dalam hal pembangunan ekonomi terjadi proses yang terkesan 

lambat ataupun dampaknya tidak terlalu besar, bukan berarti itu suatu 

kegagalan. Sebenarnya, Menurut Todaro (2000) pembangunan 

merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus 

(berkesinambungan) pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial 

secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. 

Perubahan yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi terjadi 

di sektor Industri dan Perdagangan(Suryana, 2000). 
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2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 Dana 

Alokasi Umum merupakan anggaran yang didapatkan dari penerimaan 

APBN yang bertujuan untuk pemerataan kapasitas keuangan antar 

daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya terhadap desentralisasi. 

Dari pengertian diatas menunujukkan bahwa Dana Alokasi Umum 

adalah salah satu fasilitas yang diberikan untuk mengatasi kesenjangan 

fiskal antar daerah serta memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah dalam mengalokasikan 

dana alokasi umum masih memperioritaskan daerah yang memiliki 

kapasitas keuangan yang rendah. 

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 jumlah dana 

alokasi umum ditentukan sekitar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri 

Neto yang ditentukan dalam APBN. Sementara itu, jumlah 

pengalokasian dana alokasi umum untuk provinsi dan Kab/Kota 

ditentukan sebanding dengan kewenangan antara provinsi dan kab/kota. 

Rumusan Formula DAU sebagai berikut :  

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) 

Dimana : 

AD = Total Belanja Daerah (TBD) x ((% Jumlah Penduduk) + (% Luas 

Wilayah) + (% Invers Indeks Pembanguan Manusia(IPM)) + (% 
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Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK)) + (% Pendapatan 

Domestik Regional Bruto) 

KpF = (% Pendapatan Asli Daerah) + (% Dana Bagi Hasil) 

Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2003:25) : 

 Salah satu bagian dan perbandingan terhadap APBN yang 

dialokasikan berdasarkan pada konsep ketimpngan fiskal atau yang 

perbedaannya antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. 

 perangkat untuk memperbaiki horizontal imbalance yang diberikan 

dengan tujuan peningkatan kapasitas fiskal antar daerah dan 

pemakaiannya ditentukan sepenuhnya oleh daerah. 

 Equalization grant, bertujuan untuk menetralisasi kesenjangan 

kapasitas fiskal dengan adanya pendapatan asli daerah, bagi hasil 

pajak, dan bagi hasil sumber daya alam yang didapatkan daerah 

otonomi dan pembangunan daerah. 

3. Belanja Modal 

Berdasarakan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2011, 

belanja modal adalah dana yang dialokasikan untuk memperoleh aset 

tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari 1 periode akuntansi. 

Belanja modal diberikan untuk pengeluaran biaya perawatan yang 

bersifat menjaga atau menambah periode manfaat, meningkatkan 

kapasitas, dan kualitas aset. Besaran alokasi anggaran untuk belanja 
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modal sebesar 30 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) 

Halim (2004), Belanja Modal merupakan belanja pemerintah 

daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah 

belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok 

Belanja Administrasi Umum.  

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2011, Belanja 

Modal digunakan untuk, sebagai berikut:  

 Belanja Modal Tanah adalah seluruh pengeluaran yang digunakan 

untuk pengadaan atau pembelian pembebasan penyelesaian, balik 

nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, 

pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang bersifat 

administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas 

tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai 

tanah tersebut  siap digunakan.  

 Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk 

pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan 

kegiatan antara lain biaya pembelian, pengangkutan, instalasi, serta 

biaya ;angsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan 

sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.  
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 Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk 

memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai 

dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya 

pembelian atau konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, 

dan pajak (kontraktual).  

 Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap 

pakai meliputi biaya perolehan atau kontruksi dan biaya-biaya lain 

yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan 

siap digunakan. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk 

penambahan dan penggantian yang mingkatkan masa manfaat, 

menanmbah nilai asset dan diatas batas minimal nilai kapitalisasi 

jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan. 

 Belanja modal lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam 

kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan atau pembangunan. 

Belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 

perkiraan  kriteria belanja modal diatas. Termasuk dalam belanja 

modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan atau pembelian 

barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan 

barang-barang untuk museum, serta hewan ternak serta hewan 

ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan 

untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. 
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4. Tenaga Kerja 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga 

kerja adalah setiap individu yang dapat mengerjakan suatu pekerjaan 

untuk memprodusksi barang dan jasa dalam rangka terpenuhinya 

keperluan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja bisa juga diartikan 

sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan.  

Tenaga kerja adalah masyarakat yang termasuk  usia produksi 

(15-64 tahun) atau keseluruhan masyarakat dalam sebuah negara 

dimana mampu untuk mengasilkan barang dan jasa apabila terdapat 

permintaan terhadap tenaga mereka, kemudian apabila mereka bersedia 

untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut (Subri, 2008). Simanjuntak 

(dalam Subri, 2008) membagi tenaga kerja menjadi 2 yaitu angkatan 

kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labor force) terdiri 

dari kelompok yang bekerja dan tidak bekerja atau yang mencari 

pekerjaan. Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri dari yang 

bersekolah, kelompok yang mengurusi rumah  serta kelompok lain yang 

mendapatkan penghasilan. Besaran tenaga kerja yang bekerja adalah 

representasi menganai keadaan dari lapangan kerja yang ada. 

Tenaga kerja juga menjadi salah satu aspek yang penting dan 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengolah atau mengatur 

sistem ekonomi, seperti menghasilakan, menyalurkan, penggunaan 

ataupun investasi. Permasalahan terhadap tenaga kerja masih menjadi 

sesuatu yang sampai ini belom terselesaikan, apalagi pasar tenaga kerja 
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di kota Malang diprediksi akan semakin meningkat karena kota Malang 

merupakan daerah yang sangat mudah untuk dijangkau sehingga arus 

migrasi dan urbanisasi tidak bisa dihindarkan. 

D. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Dana alokasi umum merupakan salah satu aspek yang mendukung 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga sebagai dana 

pembangunan. Hal tersebut disebabkan oleh diberlakukannya sistem 

otonomi daerah dimana daerah mendapatkan hak penuh untuk mengelola 

daerahnya sendiri. Dana alokasi umum berfungsi sebagai dana perimbangan 

dimana dana yang dialokasikan tersebut digunakan untuk membantu biaya 

pengeluaran daerah yang tidak bisa dipenuhi oleh anggaran yang lain dalam 

APDB, sehingga apabila biaya pengeluaran daerah yang bertujuan untuk 

pembangunan sudah terpenuhi maka pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat. Hal tersebut didukung oleh Penelitian yang dilakukan Uhise 

(2013) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpangaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

E. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Belanja modal juga mampu mendukung meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah karena belanja modal merupakan salah satu 

pendukung kelancaran jalannya perekonomian suatu daerah. Belanja modal 

dialokasikan untuk menambah aset daerah, selain itu dana tersebut 

digunakan untuk menambah atau memelihara infrastruktur dalam rangka 

meningkatkan produksi barang dan jasa dalam masyarakat seperti tanah, 
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peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta 

belanja lainnya sehingga apabila infrastuktur daerah tersebut sudah 

terpenuhi maka produksi akan meningkat dan kegiatan perekonomian juga 

akan meningkat sehingga hal tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Sita (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal 

berpangaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  

 Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya fenomena pertumbuhan 

ekonomi yang ekslusif. Pertumbuhan ekonomi yang eksklusif dapat terjadi 

karena pembangunan yang dilakukan tidak berkualitas atau belum merata 

Sita  (2016) atau mungkin terdapat sebagian anggaran belanja modal yang 

digunakan oleh pemerintah kota Malang adalah belanja modal dari pihak 

swasta sehingga anggaran belanja modal yang di alokasikan oleh 

pemerintah kota Malang kurang berpangaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

F. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Tenaga kerja dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi 

memiliki peran yang sangat penting dimana pertumbuhan ekonomi tidak 

terlepas dari produktifitas atau peningkatan output. Semakin tinggi nilai 

produktifitas suatu daerah maka semakin tinggi juga pertumbuhan 

ekonominya. Dalam hal produktifitas, jumlah dan kualitas tenaga kerja 

memiliki peran penting. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Priambodo (2014) dan Yesika Resiana Barimbing & Ni Luh 
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Karmini (2015) yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpangaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

G. Hipotesis 

1. Diduga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Malang tahun 2008-

2017 

2. Diduga variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi kota Malang tahun 2008-2017 

3. Diduga variabel Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi kota Malang tahun 2008-2017 

H. Kerangka Pemikiran 

 

Dana Alokasi Umum 

Tenaga Kerja 

Belanja Modal 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Produksi 
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