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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian “Analisis beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran 

terbuka di Jawa Timur tahun 2003-2014”. Terdapat tingkat pengangguran (Y), 

(X1) inflasi, (X2) Upah minimum dan (X3) pertumbuhan ekonomi. Analisis data 

yang3digunakan4adalah4analisis5regresi0linier9berganda,7dalam8penelitian0ini9

digunakan90untuk7mengetahui pengaruh88inflasi77(X1), upah99minmum 

(X2)98dan pertumbuhan8ekonomi (X3)3terhadap tingkat7pengangguran8terbuka 

(Y). Hasil9atau kesimpulan7dari penelitian ini adalah Inflasi9berpengaruh5positif 

signifikan0terhadap tingkat6pengangguran5terbuka di Jawa7Timur tahun 2003-

20148dengan tanda6positif atau5searah, upah9minimum9berpengaruh 

negatif6signifikan terhadap8tingkat pengangguran9terbuka di Jawa7Timur 

tahun42003-2014 dengan2tanda negatif7atau tidak8searah. Pertumbuhan 

ekonomi5berpengaruh positif9tidak signifikan4terhadap tingkat4pengangguran 

terbuka3di Jawa Timur2tahun12003-20146dengan tanda6positif atau7searah. 

Inflasi, upah4minimum dan2pertumbuhan ekonomi5berpengaruh terhadap 

tingkat3pengangguran terbuka di7Jawa Timur8tahun 2003-20140(Putri dan 

Subroto, 2016). 
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 Penelitian “Analisis PDRB, inflasi, upah minimum Provinsi, dan angka 

melek huruf terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 1990-2011”. Terdapat pengangguran terbuka (Y) dan PDRB (X1), inflasi 

(X2), upah minimum (X3) dan angka melek huruf (X4). Analisis yag 

digunakan adalah analisis Ordinary Least Square (OLS) dengan persaamaan 

regres linier berganda. Kesimpulan atau hasil yang didapat dari penelitian ini 

ialah memperlihatkan2beberapa faktor8yang mempengaruhi2TPT. 

Dari5keempat faktor9yang diteliti2(PDRB, Inflasi, UMP0dan9AMH), 

terbukti2bahwa UMP6dan AMH3berpengaruh positif7dan signifikan2terhadap 

TPT.  

Hal7ini7dapat6dimengerti7mengingat8tingkat4upah7yang2ditetapkan6pe

merintah diatas7keseimbangan4pasar dirasa sangat6membebani 

perusahaan9dalam biaya2produksinya, dan88kualitas pendidikan yang2tinggi 

membuat5masyarakat Jawa9Tengah enggan2bekerja pada0tingat upah5yang 

mereka5rasa kurang8sesuai dengan7pengorbanan5yang dikeluarkan4dalam 

proses2menempuh6pendidikan. Penelitian6ini memiliki beberapa5keterbatasan. 

Pertama, keterbatasan9data yang0dirilis0BPS, karena belum7sepenuhnya 

lengkap6data yang3dimiliki oleh7BPS, maka4data dalam penelitian3ini 

hanya6sepanjang tahun51990-20113yang2itu akan mempengaruhi8hasil 

signifikan6variabel independen4dan variabel2dependen. Kedua, 

jumlah9variabel independen6yang berasal dari6faktor ekonomi3(PDRB, Inflasi, 

UMP)2dan faktor5pendidikan (AMH)5yang dirasa7kurang9mendalam 

dan7akurat. (Hajji Muhammad S dan Nugroho, 2013). 
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 Penelitian “Pengaruh inflasi dan investasi terhadap pengangguran di 

Provinsi Bali tahun 1994-2013”. Terdapat pengangguran (Y), inflasi (X1) dan 

investasi (X2), Analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, pengujian 

simultan dengan uji F, pengujian parsial dengan ujin t, pengujian model 

estimasi dengan asumsi klasik. Kesimpulan atau hasil dari jurnal ini adalah 

Investasi dan Inflasi4berpengaruh secara3serempak terhadap2Pengangguran8di 

Provinsi9Bali tahun71994-2013. Artinya, semakin0rendah tingkat7inflsi 

dan9semakin tingginya8tingkat investasi, maka8tingkat pengangguran7akan 

menurun. Inflasi7secara4parsial berpengaruh6terhadap Pengangguran4di 

Provinsi7Bali tahun61994-2013. Yang artimya, semakin tinggi tingkat inflasi, 

maka9tingkat pengangguran2akan menaingkat. Investasi2secara parsial 

berpengaruh92negatif terhadap Pengangguran di5Provinsi Bali tahun41994-

2013. Artinya, semakin3tinggi tingkat5Investasi, tingkat8pengangguran 

akan6menurun. Begitupun sebalikknya4apabila Investasi8turun sebesar 

satu9satuan, maka9tingkat pengangguran7akan naik sebesar6satu satuan. 

Pengangguran5pada tahun sebelumnya7tidak berpengaruh2terhadap 

pengangguran9yang terjadi7saat ini. Artinya, pengangguran9pada 

tahun4sebelumnya tidak9akan berpengaruh terhadap 

tingkat9pengangguran2pada tahun7berikutnya. (Prayuda Mahanatha G dan 

Dewi, 2015). 

Penelitian “Predicting unemployment rates in Indonesia”. Terdapat 

angkatan kerja (X1) dan tingkat pengangguran (Y). Model data yang digunakan 

adalah model arima, dimana salah satu motode populer untuk memprediksi 
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nilai masa depan berdasarkan deret waktu data. Hasilnya mengungkapkan 

bahwa tingkat pengangguran dimasa depan cenderung menurun terus menerus 

sementara titik perkiraan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di 

Indonesia diperkirakan 6,1 persen pada akhir 2016 dan diperkirakan menurun 

0,1 poin menjadi 6,0 persen pada akhir 2017. (Umi Mahmudah, 2017). 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

adalah : 

1. Persamaan Penelitian : 

a. Sama-sama tentang pengangguran yang melibatkan beberapa variabel. 

b. Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan dokumentasi, 

dimana untuk memperoleh data menggunakan cara mengumpulkan, 

menulis catatan dan merekam data-data yang telah dipublikasi oleh 

lembaga atau instansi yang terkait. 

2. Perbedaan Penelitian : 

a. Jika penelian Putri dan Subroto (2016) meneliti Analisis beberapa 

faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa 

Timur, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang analisis 

terhadap pdb, inflasi, dan upah terhadap pengangguran di Indonesia. 

b. Jika penelitian Hajji Muhammad S dan Nugroho (2013) meneliti 

tentang Analisis PDRB, inflasi, upah minimum Provinsi, dan angka 

melek huruf terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa 

Tengah, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang analisis 

terhadap pdb, inflasi, dan upah terhadap pengangguran di Indonesia. 
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c. Jika penelitian Prayuda Mahanatha G dan Dewi (2015) meneliti tentang 

Pengaruh inflasi dan investasi terhadap pengangguran, sedangkan 

penelitian yang sekarang meneliti tentang analisis terhadap pdb, inflasi, 

dan upah terhadap pengangguran di Indonesia. 

d. Jika penelitian Umi Mahmudah (2017) meneliti tentang prediksi jumlah 

pengangguran di Indonesia dimasa yang akan datang, sedangkan 

penelitian yang sekarang meneliti tentang analisis terhadap pdb, inflasi, 

dan upah terhadap pengangguran di Indonesia. 

 

2.2 Landasan Teori 

1.  Pengertian Tenaga Kerja 

Tiap negara mempunyai pengertian yang berbeda mengenai tenaga kerja, 

disesuaikan dengan kodisi tenaga kerja yang bersangkutan, begitupun di 

Indonesia. Secara praktis pengertian tenaga kerja dibedakan hanya dengan 

batas umur. Di Indnesia semula dipilih batas umur minimum 10 tahun atau 

lebih. Penduduk yang berumur dibawah 10 tahun digolongkan sebagai bukan 

angkatan kerja. 

Tenaga kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut 

serta dalam proses produksi serta menghasilkan barang atau jasa. Dalam kata 

lain tenaga kerja yang berfungsi dan ikut serta dalam proses produksi serta 

menghasilkan barang atau jasa. Dalam kata lain tenaga kerja merupakan 

penduduk dalam suatu wilayah yang dapat memproduksi barang dan jasa untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan mempunyai suatu penghasilan 

yang tetap. 

Tenaga kerja menurut undang-undang Bab I Pasal I nomor 14 tahun 1969 

yaitu tiap-tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam 

maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa dan barang untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja. 

Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau 

penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekejaan dan sedang 

tidak mencari oekerjaan, yakni orang-orang yang kegiataannya bersekolah 

(pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya ibu-ibu yang bukan 

wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan 

langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen). 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja sebagai 

berikut : 

1. Usia 

2. Tingkat pendidikan 

3. Keterampilan dan keahlian 

4. Pengalaman 

5. Kesehatan 
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2.  Pengertian PDB 

PDB atau Produk Domestik Bruto adalah nilai pasar semua barang dan 

jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan 

salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. 

Produk Domestik Bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua 

barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena 

memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di 

negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu 

negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan 

memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.  

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan 

pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga 

Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari 

harga. 

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan 

pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan 

pendekatan pengeluaran adalah: 

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - 

impor) 

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah 

tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, 

dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. 
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Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang 

diterima faktor produksi 

PDB = sewa + upah + bunga + laba 

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti 

tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk 

pengusaha. Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan 

harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktik 

menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang 

sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran. 

3. Upah 

Landasan sistem pengupahan di Indonesia seperti yang diungkapkan 

oleh Simanjuntak (1985) diatur dalam undang-undang 1945 pasal 27 ayat 2 dan 

pada prinsipnya sistem pengupahan haruslah : 

1. Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan 

keluarganya. 

2. Mencerminkan pemberian imbalan hasil kerja seseorang. 

3. Membuat pemberian instensif yang mendorong peningkatan 

produktifitas kerja dan pendapatan nasional. 

Sampai saat ini belum ditemukan satu teori yang dapat diterima secara 

umum mengenai pengangguran, akan tetapi banyak analisis seolah-olah 

bermuara ke satu pendapat bahwa pengangguran itu dapat terjadi karena 

tingkat upah tidak cukup fleksibel untuk menyeimbangkan pasa. 
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Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit 

tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya 

(Mankiw, 2000). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada 

suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat 

pengangguran yang ada, semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh 

pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah 

orang yang bekerja pada negara tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat 

upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat 

pengangguran yang akan terjadi (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Hal ini 

bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan 

berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh 

suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi 

terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.  

Upah minimum regional merupakan upah minimal yang diterima 

pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang 

ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. (Boediono, 2004) Sedangkan 

upah rata-rata propinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh 

provinsi (Statistik Indonesia, 2012). Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat 

hubungan antara tingkat pertumbuhan upah dan tingkat pengangguran di 

Indonesia. Hubungan tersebut berjalan searah. Walaupun tingkat upah 

cenderung fluktuatif tetapi besaran tingkat upah yang ditetapkan 

pemerintah Indonesia terus meningkat besarannya tiap tahun. Besaran 
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upah yang ditetapkan pemerintah pada periode tahun 2000-2017 

mengalami fluktuasi. Dan dari tahun 2000-2017 pada tahun 2000, tingkat 

upah yang diterima oleh pekerja yang paling tinggi yaitu sebesar 25.81%. 

 

4. Pengertian Pengangguran 

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, 

yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah 

digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari 

pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh 

pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sukirno (2002) 

pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang 

menyebabkannya, antara lain: 

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari 

kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. 

2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

adanya perubahan struktur dalam perekonomian. 

3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan 

dalam permintaan agregat. 

Marius (2004) menyatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai 

angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) 

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak 

mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum 

mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga 

yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. 

2. Pengangguran Terselubung (Disguessed Unemployment) 

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu 

banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan 

mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak 

mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi 

karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal. 

3. Setengah Menganggur (Under Unemployment) 

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal 

karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan 

bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang 

bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. 

Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di 

suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek 

berikutnya. 

Marius (2004) menyatakan bahwa Bila ditinjau dari sebabsebabnya, 
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pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu: 

1. Pengangguran Friksional (Transisional). 

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu 

daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan 

karena tahapan siklus hidup yang berbeda. 

2. Pengangguran Struktural 

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur 

perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. 

Contoh: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah 

industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur. 

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural 

Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu 

adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: 

Disuatu perusahaan ketika sedangmaju butuh tenaga kerja baru untuk 

perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan 

terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan. 

4. Pengangguran Musiman (Seasonal) 

Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. 

Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara 

sebelumnya banyak menganggur. 

5. Pengangguran Teknologi 

Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat–alat 

teknologi yang semakin modern. 
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6. Pengangguran Politis 

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang 

secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran. 

7. Pengangguran Deflatoir 

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya 

lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau 

karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah 

pengangguran. 

5. Pengertian Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada 

umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat 

maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga 

barang sama dengan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi 

dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang 

dan jasa secara umum. Sedangkan tingkat inflasi menunjukkan persentase 

dari perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa 

dalam perekonomian suatu negara. 

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku 

dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi 

kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 

2006). Dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka 

berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga 

akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran. 
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6. Hubungan antar variabel 

Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran 

Dalam jangka pendek, kenaikan tingkat inflasi menunjukkan 

pertumbuhan perekonomian. Namun dalam jangka panjang, tingkat inflasi 

yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat 

inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding 

dengan harga barang impor. 

Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang relatif lebih 

murah. Harga yang lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing barang 

domestik di pasar internasional. Hal ini berdampak pada nilai ekspor yang 

cenderung turun, sebaaliknya nilai impor cenderung naik. Kurang 

bersaingnya harga barang jasa domestik menyebabkan rendahnya 

permintaan terhadap produk dalam negeri. Produksi menjadi dikurangi. 

Sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi, produksi berkurang akan 

menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaan. Para ekonom 

berpendapat bahwa tingkat inflasi yang terlalu tinggi merupakan indikasi 

awal memburuknya perekonomian suatu negara. 

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap 

jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi 

yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi 

yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga 

(pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan 

mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. 
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Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena 

rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi 

(Sukirno, 2002). 

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan 

pengangguran kedudukannya naik (tidak ada trade off) maka menunjukkan 

bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips dimana terjadi trade off 

antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Jika tingkat 

inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat 

pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang 

diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif 

rendah. 

 

Gambar 2.1 

Kurva Phillips Jangka Panjang 

 

Sumber : Alghofari, 2010 

Kurva Phillip bukanlah tradeoff yang sudah tetap. Edmund Phelps 

dan Milton Friedman kemudian melakukan modifikasi pada teori kurva 

Phillip dan menemukan bahwa kurva Phillip hanya menggambarkan sitasi 
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jangka pendek. Pada kondisi jangka panjang, terdapat tingkat 

pengangguran minimum pada inflasi yang tetap. Tingkat pengangguran 

wajar terendah (low estsustainable unemployment rate/LSUR), beberapa 

pakar ekonomi menyebutnya sebagai tingkat pengangguran alami. LSUR 

adalah suatu tingkat dimana naik turunnya harga dan inflasi upah ada pada 

titik setimbang. Pada LSUR, inflasi stabil, tanpa adanya tendensi yang 

menunjukkan peningkatan atau penurunan. LSUR merupakan tingkatan 

terendah yang dapat terjadi dalam jangka panjang tanpa adanya kenaikan 

pada inflasi. 

Gambar 2.2 

Pergeseran Kurva Phillip 

 

Pada periode pertama, pengangguran ada pada tingkat normal. Tidak 

ada permintaan atau penawaran yang mencolok, dan kondisi ekonomi ada 

pada titik A2. Periode 2 Pennigkatan yang cepat pada output selama 

ekspansi ekonomi menurunkan tingkat pengangguran. Seiring menurunnya 
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pengangguran, firma cenderung untuk merekrut pekerja lebih banyak lagi, 

memberikan peningkatan upah yang lebih besar dari biasanya. Saat output 

ingin melebihi potensinya, utilisasi kapasitas meningkat dan 

penggelembungan dana meningkat. Upah dan harga mulai naik. Dalam 

kurva Philip jangka pendek, ekonomi bergerak naik menuju titik B3. 

Periode 3 Dengan naiknya inflasi, maka perusahaan dan pekerja akan 

mengharapkan inflasi yang lebih tinggi.  Harapan inflasi yang lebih tinggi 

tampak dalam keputusan upah dan harga. Tingkat ekspektasi inflasi lalu 

meningkat. Tingkat ekspektasi inflasi tampak pada kerangka kurva Phillip 

saat kurva Phillip bergerak naik menuju titik C. Kurva Phillip yang baru 

berada diatas kurva Phillip awal, menunjukkan tingkat ekspektasi inflasi 

yang lebih tinggi. 

Periode 4  dengan melambatnya perekonomian, kontraksi pada kegiatan 

ekonomi membawa output kembali ke potensinya semula, dan meningkat 

pengangguran kembali ketingkat wajar dititik D. Perlu dicatat, karena 

tingkat ekspektasi atau inersia inflasi meningkat, tingkat inflasi pada 

periode 4 menjadi lebih besar dari periode 1 meskipun tingkat 

penganggurannya sama. Selanjutnya perubahan tersebut akan 

menghasilkan grafik, yang disebut “Phillips Curl” seperti tampak pada 

gambar yang menunjukkan plot dari inflasi dan pengangguran yang terjadi 

antara tahun 1961-1996 di Amerika. Titikakan memutar searah jarum jam, 

dan beberapa kali maju dan mundur. 
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Sebagian besar pakar makro ekonomi berpendapat bahwa kurva 

Phillips berbentuk vertikal. Hal ini didasari pada teori tingkat 

pengangguran wajar, level pengangguran yang konsisten dengan tingkat 

inflasi yang stabil adalah tingkat pengangguran wajar terendah. Negara 

menginginkan kondisi ideal, saat tingkat inflasi rendah dan tingkat 

pengangguran pun rendah. Akan tetapi jika melihat kembali kurva Phillip, 

terlihat hubungan terbalik antara kedua hal tersebut. Kurva Phililip 

menunjukkan, sebuah Negara dapat menurunkan tingkat inersia inflasi 

dengan menurunkan output dan menaikkan pengangguran secara bertahap. 

Tapi dalam menentukan kebijakan anti-inflasi, yang ingin diketahui 

pembuat kebijakan adalah berapa besar harga yang harus dibayar untuk 

menurunkan inflasi. 

Hubungan PDB dengan Pengangguran 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja yang 

menggambarkan hasil dari pembangunan yang telah dicapai. indikator ini 

penting bagi daerah karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi 

pemerintah daerah atas keberhasilan pembangunan yang telah dicapai 

sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengangguran kebijakan dimasa 

yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai 

kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau 

lebih kecil dari tingkat perekonomian penduduk atau apakah perubahan 

struktur ekonomi terjadi atau tidak. hal ini berarti bahwa pertumbuhan 
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ekonomi daerah secara langsung atau tidak langsung akan menciptakan 

lapangan kerja.  

Hubungan antara tingkat PDB yang berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran diungkapkan oleh Paul A.Samuelson dan William 

D.Nordhaus (2001). Hal ini didasarkan pada Hukum Okun (Okun’s Law) 

yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat PDB 

suatu Negara. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 

persen PDB yang berhubungan dengan PDB potensial, maka angka 

pengangguran meningkat sekitar 1 persen. 

Menurut Todaro pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan 

nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih 

tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi 

permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, 

tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.  

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi 

Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat 

mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi suatu negara 

dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan PDB yang dihasilkan 

suatu daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah 

pengangguran adalah PDB. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu 

yang menjadi rujukan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, 

pengaruh PDB dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. 

Pertumbuhan ekonomi melalui PDB yang bersifat negatif dikarenakan 
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pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas 

produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini 

berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu 

output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan 

ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya. 

Penelitian lain yang menyatakan pengaruh negatif antara PDB 

terhadap jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi 

yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun 

memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga 

pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran. 

 

Hubungan Upah dengan Pengangguran 

 Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada 

tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah 

tingkat upah tersebut, seseorang pekerja akan menolak mendapatkan upah 

tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang 

ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada 

tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun 

dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan 

cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga 

pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna 
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mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan 

pengangguran. 

Menurut Samuelson (1997 dalam Alghofari 2010) menyatakan bahwa 

peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas 

penawaran tenaga kerja. Pertama, efek subtitusi yang mendorong tiap 

pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap 

jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi 

sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati 

lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang 

dibeli.  

9. Kerangka Pikir  

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia 

mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya 

lahan pekerjaan di Indonesia ini, para angkatan kerja tersebut tidak akan 

terserap sepenuhnya, bahkan tidak terserap dalam jumlah banyak. 

Akibatnya pengangguran pun meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat 

kaum klasik, yang menyatakan bahwa penduduk yang semakin bertambah 

jumlahnya akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan nasional, hal 

ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap kenaikan jumlah 

pengangguran. (Sukirno, 2008) 

Tingkat inflasi dapat memiliki hubungan positif atau negatif 

terhadap besarnya jumlah pengangguran yang terjadi. Peningkatan pada 

inflasi akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. (Utomo, 
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2003). Hal ini terjadi sebagai akibat dari peningkatan pada tingkat inflasi 

akan menurunkan tingkat investasi, Akibatnya jumlah pengangguran 

meningkat seiring kesempatan kerja yang rendah. Di samping itu, inflasi 

juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap jumlah pengangguran. 

Hal ini terjadi karena didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan 

cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya 

permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan naik, harga 

akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi 

permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan 

menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang 

dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga 

kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran akan 

berkurang. 

Seperti yang telah diteliti oleh Putri dan Subroto, (2015) bahwa 

inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di 

Jawa Timur dengan tanda positif atau searah, upah minimum berpengaruh 

negatif signifikan terhadap pengangguran di Jawa Timur atau tidak searah, 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

tingkat pengangguran di Jawa Timur dengan tanda positif atau searah. 

Besaran upah akan mempengaruhi jumlah pengangguran melalui 

permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besaran upah dapat memiliki 

hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini 

terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang 
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akan diterima oleh pencari kerja.  (Mankiw, 2000). Hal tersebut akan 

mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk 

mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Jika tenaga kerja 

menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima dan 

seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah besaran upah tersebut 

maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut. Pada pihak 

pengusaha, penetapan upah minimum yang tinggi akan menyebabkan 

jumlah pengangguran yang bertambah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan 

ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga 

pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. 

(Nurcholis, 2014) Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat 

karya hanya akan mengutamakan pendapatan nasional yang besar tanpa 

memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kepada pekerja, sehingga 

pertumbuhan ekonomi yang padat modal ini tidak berpengaruh pada 

penyerapan tenaga kerja, hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat akan diikuti dengan jumlah pengangguran yang 

bertambah.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diperoleh 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesa 

 Berdasarkan pembahasan teori tersebut diatas maka untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat ditarik jawaban sementara yang 

disebut hipotesis. Adapun hipotesisnya adalah “diduga Inflasi, PDB  dan Upah 

mempengaruhi pengangguran di Indonesia pada tahun 2000-2017”. 

 

PENGANGGURAN (Y) 

UPAH (X3) 

PDB (X2) 

INFLASI (X1) 


