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Penelitian ini menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi di kota Pasuruan selama kurun 
waktu tahun 2000 sampai dengan 2004. Dimana dengan melihat pertumbuhan nilai 
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, sedangkan pertumbuhan nilai 
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui 
terjadinya pergeseran struktur ekonomi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di kota 
Pasuruan selam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, untuk mengetahui 
alokasi tenaga kerja tiap sektor ekonomi di kota Pasuruan, untuk mengetahui pengaruh 
alokasi tenaga kerja pada tiap sektor ekonomi terhadap jumlah nilai Produk Domestik 
Regional Bruto sektor-sektor ekonomi di kota Pasuruan. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil hipotesis yaitu : diduga bahwa jumlah alokasi 
tenaga kerja pada tiap sektor ekonomi berpengaruh terhadap kontribusi nilai Produk 
Domestik Regional Bruto tiap sektor ekonomi di kota Pasuruan. 
Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk menghitung nilai Produk Domestik Regional 
Bruto adalah melalui pendekatan produksi dimana menurut Sadono Sukirno, jumlah 
output produksi ditentukan oleh fungsi faktor-faktor produksi yang salah satunya adalah 
tenaga kerja. 
Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di kota Pasuruan alat analisis yang digunakan 
adalah metode deskriptif kuantitatif, dimana metode ini digunakan untuk mengetahui 
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto kota Pasuruan selama kurun waktu tahun 
2000 sampai dengan tahun 2004, untuk mengetahui jumlah alokasi tenaga kerja tiap 
sektor ekonomi digunakan analisis prosentase dan untuk mengetahui pengaruh alokasi 
tenaga kerja pada tiap sektor ekonomi terhadap jumlah nilai Produk Domestik Regional 
Bruto sektor-sektor ekonomi di kota Pasuruan digunakan alat analisis regresi linier 
sederhana. 
Hasil perhitungan untuk pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto kota Pasuruan 
selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahunnya. Alokasi tenaga kerja paling tinggi terdapat pada sektor perdagangan, 
hotel dan restoran yang berkisar antara 30,01% sampai 30,10%, sedangkan alokasi tenaga 
kerja paling rendah adalah pada sektor pertambangan dan penggalian yang menyerap 
tenaga kerja secara konstan sebesar 0,33% dari jumlah tenaga kerja yang ada di kota 
Pasuruan. Pengaruh alokasi tenaga kerja pada tiap sektor ekonomi terhadap jumlah nilai 
Produk Domestik Regional Bruto sektor-sektor ekonomi di kota Pasuruan adalah 
signifikan. 
Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti. Berdasar kesimpulan tersebut 
penulis dapat mengimplikasikan bahwa pembangunan ekonomi di sektor sekunder dan 
tersier perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah kota Pasuruan untuk perluasan lapangan 
kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat kota Pasuruan. 



 


