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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang sejenis juga dilakukan oleh Rizkia Septianda 

(2018), dengan juddul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah 

Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat. Penelitian 

ini menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan analisis secara 

deskriptif terhadap data-data statistik dan menggunakan metode regresi data 

panel untuk melakukan interpretasi secara inferensial. Secara statistik hasil dari 

penelitian ini menjelaskan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengangguran di Kalimantan Barat dan pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pengangguran.  

 Trianggono Budi Hartanto (2017) dengan judul penelitian “Analisis 

Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Mnimum dan PDRB terhadap 

Jumlah Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2014”. 

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear bergandan data panel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pendidikan, PDRB 

menunjukkan arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

pengangguran di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2014. Sedangkan pada 

upah minimum terhadap jumlah pengangguran menunjukkan arah negatif dan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang menganggur di kabupaten 

dan kota provinsi Jawa Timur. 
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 Anggun Kembar Sari (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik 

di Sumatera Barat 2008-2010”. Penelitian ini menggunakan metode regresi data 

panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

signifikan yang positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat, 

sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikah dan positif 

terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat, serta upah berpengaruh 

signifikan yang negatif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. 

 Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu. Persamaannya yaitu, adanya kesamaan dalam 

menggunakan variable pertumbuhan eknomi, upah minimum dan pendidikan 

sebagi variable independen dan pengangguran sebagai variable dependen. 

Sedangkan perbedaannya pada peneliti sekarang tidak menggunakan variable 

jumlah penduduk, pengangguran terdidik, PDRB dan jumlah pengangguran, 

serta lokasi penelitian sekrang di Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai 

dengan 2018. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengangguran 

 Secara umum, pengangguran adalah suatu keadaan di mana 

seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan 

atau dalam proses mencari pekerjaan. Pengangguran adalah angka yang 

menunjukkan jumlah angkatan kerja yang sedang aktif untuk mencari 

pekerjaan (Sukirno, 2008). Pengangguran biasanya dibedakan menjadi 3 

jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkan, antara lain: 
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1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari 

kerja yang lebih baik atau sesuai dengan kenginannya. 

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. 

 Secara singkat, maka pengangguran dinyatakan dengan persamaan 

berikut ini : 

Tingkat Pengangguran = 
Jumlah Pengangguran

Jumlah Angkatan Kerja
 x 100% 

Jadi, tingkat pengangguran diperoleh dengan perbandinagn antara 

jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dikali dengan 

100%. 

 Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum 

bekerja secara tidak optimal (Marius, 2004). Berdasarkan pengertian, 

maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) 

Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang betul-betul 

tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini tejadi karena belum 

mendapat pekerjaan padahal telah berusaha semaksimal mungkin 

dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas 

bekerja. 
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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 kemampuan, sehingga bekerja tidak optimal. 

3. Setengah Menganggur (Under UnemploymentI) 

Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja 

seacara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sewaktu-waktu. 

Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menagnggur ini 

adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam 

seminggu ataukurang dari 7 jam sehari 

 

 

Gambar 2.1 Penduduk, Angkatan Kerja dan Pengangguran 
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2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan pada suatu 

perekonomian yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksi pada 

masyarakat bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Sukirno, 

2004). Dalam hal ini, untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang dicapai perlu adanya perhitungan pendapatan rill menurut harga tetap, 

yaitu pada harga-harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Jadi, 

pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan pada suatu 

perekonomian, karena itu konsep yang sesuai dengan pertumbuhan 

ekonomi adalah GDP dengan harga konstan. GDP adalah nilai barang dan 

jasa yang diproduksikan dalam suatu daerah dalam satu tahun tertentu 

(Sukirno, 1994).Berikut rumus pada pertumbuhan ekonomi. 

 

Keterangan : 

G : Pertumbuhan Ekonomi 

PDRB1  : PDRB ADHK pada suatu tahun 

PDRB0 : PDRB ADHK pada tahun sebelumnya 

a. Model Pertumbuhan Ricardian 

 Ricardian Growth, adalah model teoritis yang menjelaskan 

pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo, 

Thomas Malthus dan Adam Smith di akhir abad 18. Model klasik 

ini mempunyai dua unsur penting, yaitu: 

G = 
PDRB1−PDRB0

PDRB0
 x 100% 
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1. Sumber daya alam dianggap sebagai hal utama untuk 

pertumbuhan 

2. Populasi meningkat secara endogen dengan output. Jika output 

tumbuh, populasi juga akan meningkat sampai rata-rata 

konsumsi turun pada tingkat substiten.\ 

 Model Lewis (1994), percaya bahwa sebagian besar negara-

negara berembang memiliki banyak tenaga kerja yang setengah 

menganggur dengan tingkat upah sekedar cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Tenaga kerja tersebut dapat di tempatkan untuk 

bekerja dalam sektor baruyang dinamis untuk mengahsilkan 

pertumbuhan. Lewis mencatat bahwa sektor pertanian mempunyai 

banyak surplus tenaga kerja seperti itu. Ketika pekerja marginal 

ditransfer dari pertanian ke sektor industri yang lebih produktif, 

output agregat mengalami peningkatan. 

b. Model Solow-Swan 

 Menurut teori Sollow-Swan, terdapat empat anggapan dasar 

dalam menjelaskan pertumbuha ekonomi, yaitu: 

1. Laju pertumbuhan tenaga kerja 

2. Fungsi produksi Q= f (K,L) berlaku bagi setiap periode 

(K=Kapita; L=Labour). 

3. Adanya kecenderungan menabung di masyarakat 

4. Semua tabungan masyrakat diinvestasikan 
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c. Model Harrod-Domar 

 Menurut Harrod-Domar, setiap perrekonomian dapat 

menyisihkan suatu proporsi tertentudari pendapatan nasionalnya 

jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. 

Namum, demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, 

diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. 

Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal 

output. Pada teori ini diesbutkan bahwa, jika ingin tumbuh, 

perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu 

proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan 

kemudian diinvestasikan, maka semakin cepatperekonomian itu 

akan tumbuh (Lincolyn, 2004).  

d. Teori Hukum Okun 

 Menurut Mankiw (2006), hokum adalah relasi negative 

antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. hokum okun 

merupakan pengingat bahwa factor-faktor yang menentukan 

pertumbuhan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda 

dengan factor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang. Hokum okun merupakan hubungan negative antara 

pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada 

penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen. 
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2.2.3 Upah Minimum  

 Menurut Sumarsono (2003:141), upah adalah suatu penerimaan 

sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan 

atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk 

uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan 

perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dengan kryawan termasuk tunjangan baik untuk karyawan 

itu sendiri maupun keluarganya.  

a. Teori Neoklasik Model Dual Economy 

 Model dual economy mengasumsikan perekonomian (pasar tenaga 

kerja) tersegmentasi menjadi sektor formal dan sketor informal. 

Penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di 

sektor formal (atau dalam model yang dinamis akan mengurangi tingkat 

penciptaan lapangan pekerjaan) (Sumarsono, 2003). Hal ini terjadi  

karena, dalam model ini melihat dari sudut pandang perusahaan atau 

kemampuan perusahaan. Artinya, ketika upah naik, perusahaan akan 

lebih selektif lagi dalam memilih tenaga kerja yang lebih berkualitas dan 

tingkat produktivitasnya tinggi, hal tersebut dilakukan perusahaan 

adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga 

kerja yang sekiranya kurang dalam segi kualitas dan produktivitas, ini 

juga akan menyebabkan daya saing dalam memperoleh pekerjaan akan 

tinggi artinya untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit sehingga 

dapat disimpulkan ketika upah naik maka kesempatan kerja akan turun. 
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 Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No.13 tahun 2012 faktor-

faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum adalah : 

1. Nilai Kebutuhan Kehidupan Layak (KHL) 

2. Produktifitas makro ( perbandiangn jumlah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja di periode yang 

sama ) 

3. Pertumbuhan Ekonomi (Nilai PDRB) 

4. Kondisi pasar tenaga kerja ( perbandingan dengan jumlah 

kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu 

pada periode yang sama) 

5. Kondisi usaha yang tidak mampu (marginal), ditunjukkan oleh 

perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu 

pada periode yang sama. 

b. Teori Kekakuan Upah 

 Teori kekakuan upah merupakan kegagalan penyesuaian tingkat 

upah terhadap tingkat harga, penurunan harga yang tidak terduga 

tersebut meninggalkan beberapa perusahaan yang mengenakan biaya 

yang lebih tinggi dari yang diharapkan, sehingga perusahaan 

menurunkan penjualan dan mendorong perusahaan untuk mengurnagi 

jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Apabila upah minimum 

meningkat, maka biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

akan meningkat, sehingga kebijakan yang diambil adalah pengurangan 
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tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi, yang 

berdampak pada terjadinya PHK dan akan menambah pengangguran. 

2.2.4 Pendidikan 

 Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan 

kecerdasan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan, melalui 

pendidikan yang baik. Kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa 

dapat lebih ditingkatkan, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan 

itu sendiri, yaitu merubah sikap pengetahuan dan perilaku peserta 

pendidikan sesuai yang diharapkan.  

 Pendidikan tersebut termasuk kedalam salah satu investais pada 

bidang sumber daya manusia, yang mana ivestasi tersebut dinamakan 

dengan Human Capital (teori modal manusia). Investasi pendidikan 

merupakan kegiatan yang dapat dinilai stock manusia, dimana nilai 

stock manusia stelah mengikuti pendidikan diharapkan dapat 

meningkatkan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan berbagi bentuk 

nilai berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan 

produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional (social benefit) 

individu dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan (Idris, 

2007). 

 Menurut Todaro (2006:414) pendidikan merupakan salah satu 

pembekalan ilmu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Peran penting pendidikan dalam kemajuan 

pembangunan ekonomi adalah dapat mengurangi tingkat pengangguran 
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dan meningkatkan kesejateraan masyarakatnya. Salah stu indikator 

untuk menggambarkan tingkat pendidikan pada masyarakat adalah 

dengan rata-rata lama sekolah. Menurut BPS, rata-rata lama sekolah 

merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif 

untuk bersekolah yang dicapai atau diselesaikan oleh penduduk berusia 

15 tahun keatas.Berikut rumus pada rata-rata lama sekolah. 

 

  

   Keterangan : 

   RLS  : Rata-rata lama sekolah 

   Lama Sekolah Penduduki : Lama sekolah penduduk ke-I di suatu 

wilayah 

   n : Jumlah penduduk ( i = 1, 2, 3, …, n) 

2.3 Hubungan Antarvaribael 

2.3.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka  

 

 Hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran didasarkan pada Hukum Okun (Okun’s Law) yang 

menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara atau daerah. Hukum Okun menjelaskan bahwa 

apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka 

penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut juga akan meningkat yang 

bedampak pada penurunan jumlah pengangguran. 

 

 

RLS=
1

𝑛
∑ 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘𝑛

𝑖=1 i 
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2.3.2 Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

  Menurut Kaufman dan Hotchkiss dalam Alghofari (2011) penetapan 

tingkat upah ayng dilakukan oleh pemerintah pada suatu negara akan 

memberikan dampak terhadap besarnya tingkat pengangguran karena 

semakin tinggi besaran tingkat upah yang ditetapkan akan menurunkan 

jumlah orang yang bekerja pada suatu negara atau daerah tersebut. 

Hubungan upah dan pengangguran juga dijelaskan dalam teori A.W. 

Philips, dimana tingkat upah atau inflasi memliki hubungan terbalik 

terhadap pengangguran. 

2.3.3 Hubungan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 

 Menurut Kamaludin (1999:59) semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. 

Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung memiliki 

kemampuan ataupun keahlian yang beragam sehingga akan 

meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi masalah 

pengangguran. 

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Berikut merupakan kerangka pemikiran teoritis yaitu variable 

independen antara lain kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum 

kabupaten/kota dan pendidikan yang berpenagruh terhadap tingkat 

penganggguran terbuka sebagi variable dependen. Untuk memperjelas 

penelitian ini, dapat dilihat dalam bentuk kerangka pikir berikut ini . 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pada bagan diatas menggambarkan adanya permasalahan yang 

perlu dikaji dan dianalisis oleh peneliti, masalah tersebut adalah adanya 

pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan 

terhadap tingkat pengangguran terbuka. 

2.5 Hipotesis 

 Hipotesis adalah prediksi suatu fenomena dan merupakan dugaan yang 

akandiuji kebenarannya dengan fakta yang ada (Jogiyanto, 2004). Pada 

penelitian ini, hipotesis didasarkan pada teori dari beberapa penelitian 

sebelumnya, sehingga hipotesis tersebut diharapkan cukup valid untuk diuji 

kebenarannya. Hipotesis berdasarkan uraian di atas adalah : 

 Diduga bahwa petumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan 

berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 

2010-2018. 

 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka (Y) 

Pendidikan (X3) 

Upah Minimum 

Kab/Kota (X2) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (X1) 

 


