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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Pembangunan wilayah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, 

tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, sarana dan prasarana 

pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi 

ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan 

pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan 

lingkungan pembangunan secara luas. Semua faktor di atas adalah penting, 

namun masih dianggap terpisah-pisah satu sama lainnya, dan belum menyatu 

sebagai komponen yang membentuk basis untuk penyususnann teori 

pembangunan wilayah secara komprehensif.  

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan 

seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi. Kemakmuran suatu wilayah 

selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut, 

juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi transfer-payment, yaitu bagian 

pendapatan yang mengalir ke luar wilayah, atau mendapatkan dana dari luar 

wilayah. Menurut Sukirno (2008), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. 
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2.1.1.1 Teori Klasik 

Aliran klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan faktor 

kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan jumlah 

teknologi tergantung pada pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi 

modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja 

sehingga mengakibatkan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sebagai 

dampak dari aktivitas ini, maka akan terdororngnya penambahan investasi 

(pembentukan modal) dan persediaan modal (capital stock), yang selanjutnya 

diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. 

Bertambahnya pendapatan berarti meningkatnya kemakmuran penduduk. 

Peningkatan kemakmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara lansung akan 

memberlakukan hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (law of 

diminishing return), yang selanjutnya akan enurunkan akumulasi modal.  

Doktrim dari aliran Klasik adalah ―laisser faire laisser passer” atau berarti 

persaingan bebas. Persaingan bebas dalam konteks ini adalah pemerintah tidak 

terlibat campur tangan dalam perdagangan dan perekonomian. Tokoh sentral 

dalam ajaran Klasik adalah Adam Smith dimana inti dari ajarannya menjelaskan 

bahwa masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan 

kegiatan ekonomi apa yang dirasakan terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith 

system ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, memebawa ekonomi 

kepada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai 

tercapai posisi stasioner (stationary state). Posisi stationer dapat diartikan 

sebagai sebuah keadaan dimana sumber daya telah termanfaatkan secara 

maksimal. Teori klasik ini memahami bahwa tugas dan fungsi pemerintah adalah 

menciptakan sebuah kondisi dan sebagai penyedia fasilitas yang mendorong 
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pihak swasta untuk berperan optimal dalam perekonomian. Sehingga dalam hal 

ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan prasarana sehingga 

aktivitas swasta menjadi lancar.  

John Maynard Keynes (1936) mengadakan evaluasi terhadap teori dari 

smith yang menyebutkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang stabil, 

pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiscal (perpajakan dan belanjaan 

pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), 

dan pengawasan langsung. Walaupun keduanya berbeda, Smith dan Keynes 

sependapat bahwa salah satu tugas negara adalah menciptakan distribusi 

pendapatan yang tidak terlalu pincang, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat 

mantap dan berkelanjutan. Dalam kerangka ekonomi wilayah, terdapat 

pandangan Smith yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya, misalnya tentang 

lokasi dari kegiatan ekonomi tersebut. Sesuai dengan tata ruang yang berlaku 

maka lokasi dari berbagai kegiatan sudah diatur dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan harus memilih di antara lokasi yang diperkenankan. Terlepas dari 

kekurangan yang terdapat pada teori Smith, pandangan dalam hal perencanaan 

pembangunan masih banyak yang relevan untuk diterapkan. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah 

memberikan kebebasan kepada setiap orang/badan untuk berusaha. Kondisi 

pasar sempurna untuk semua transasksi memang sulit diwujudkan, namun 

pemerintah daerah harus berusaha untuk membuat kondisi pasar mengarah ke 

kondisi pasar sempurna.  

 

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, 

akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling 
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berinteraksi. Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang 

memungkinkan adanya subsitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan 

demikian syarat-syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model Solow-

Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan subsititusi antara modal dan 

tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa danya fleksibilitas dalam rasio-modal 

output dan rasio-modal tenaga kerja. 

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar 

dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu banyak 

terlibat di dalamnya. Campur tangan pemerintah hanyalah sebatas mengatur 

kebijakan fiscal dan kebijakan moneter. Solow dan Swan mengklasifikasikan 

tingkat pertumbuhan berasala dari tiga sumber yaitu: akunulasi modal, 

bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini 

terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas per 

kapita meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap fuksi dari 

waktu. Oleh bsebab itu, fungsi produksi berbentuk. 

Suatu daerah akan mengimpor modal jika pertumbuhan tingkat modalnya 

lebih kecil dari rasio tabungan domestic terhadap modal. Dalam pasar sempurna 

marginal productivity of labor (MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik 

dari marginal productivity of capital (MPK). Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio 

modal tenaga kerja (K/L). 

Teori Neoklasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan supaya 

kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar 

sempurna, sebuah perekonomian akan tumbuh maksimal. Sama halnya dengan 

model ekonomi klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan 

hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. 

Harus adanya penjaminan kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan 
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perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus adanya usaha dalam 

terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, 

ketertiban, dan kestabilan politik. Paham Neoklasik melihat peran kemajuan 

teknologi/inovasi sangat besar dalam memacu pertumbuhan wilayah. Oleh sebab 

itu pemerintah perlu mendorong terciptanya kreativitas dalam kehidupan 

masyarakat, agar produktivitas per tenaga kerja terus meningkat.  

 

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas  

Djojohadikusumo (1994) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

sebuah pokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat.  Sementara itu, pembangunan ekonomi 

mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan 

ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan sebuah 

proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan 

structural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada 

kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pertumbuhan 

ekonomi bersangkut-paut dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menyangkut 

perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil 

produksi dan pendapatan.  

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses suatu negara secara 

berkesinabungan yang menuju suatu keadaan yang lebih baik dalam periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan suatu proses kenaikkan 

pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesuksesan 

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 

output perkapita dalam jangka panjang. Jika tidak ada pertumbuhan ekonomi 
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yang mantap, maka pertumbuhan di bidang-bidang yang lain akan tidak dapat 

dicapai dengan baik. Kondisi ekonomi yang kurang memadai, akan membuat 

bangsa Indonesia selalu berorientasi pada tujuan jangka pendek dan ruang 

lingkup pemikiran yang sempit pula (Irawan dan Suparmoko, 2002). 

Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah  negara, seperti halnya 

pertambahan dan jumlah produksi barang industri,perkembangan 

infrastruktur,pertambahan jumlah sekolah ,pertambahan produksi sektor jasa dan 

pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai 

jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu, untuk memberikan suatu 

gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu, 

untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang 

dicapai oleh suatu negara,ukuran yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan 

pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2006). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut 

Sukirno (2006) adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari 

penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, dan 

sistem sosial dan sikap masyarakat. Tanah dan kekayaan alam lainnya yang 

berupa keadaan alam seperti: kesuburan tanah, keadaan iklim, kesuburan laut, 

kesuburan hutan dan hasil tambang. Jumlah dan mutu penduduk dapat 

menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi nasional dan 

tingkat kegiatan ekonomi. Fator-faktor berikutnya yaitu barang modal dan tingkat 

teknologi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena kemajuan teknologi 

dapat menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor 

yang terahir yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sistem sosial 

dan sikap 
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Sementara pertumbuhan ekonomi berkualitas mnurut Gunawan (2012) 

berarti pertumbuhan ekonomi yang bisa mendistribusikan pembangunan dan 

melakukan distribusi pendapatan secara merata untuk rakyat melalui 

pengembangan dan pemerataan ekonomi dengan kebijakan prorakyat. Hal ini, 

akan memperkuat ekonomi domestik dan investasi fokus pada sektor riil yang 

dapat dinikmati dan berkaitan langsung dengan rakyat. Sektor riil-lah yang 

mampu menyediakan lapangan kerja dan berdampak langsung pada 

peningkatan konsumsi, kesejahteraan rakyat, dan mempercepat produktivitas 

agar kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalkan. 

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mampu dicapai dengan 

mempertimbangkan beberapa indicator penting. Aviliani (2010) menjabarkan 

bahwa setidaknya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap dan 

berkualitas dibutuhkan dua indicator utama dalam pencapaiannya. Hal pertama 

adalah isu ketenagakerjaan yang menyangkut masalah pengangguran. Sebuah 

pencapaian pertumbuhan yang mantap adalah apabila peningkatan 

pertumbuhan ekonomi rata-rata yang juga mampu menekan jumlah 

pengangguran. Indikator kedua yang yang mempengaruhi kualitas pertumbuhan 

ekonomi adalah kesenjangan antar daerah. Terpusatnya pertumbuhan di 

beberapa daerah besar akan kesenjangan dan ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan. 

Aviliani (2010) menklasifikasikan berkualitasnya pertumbuhan ekonomi 

Indonesia setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, struktur perekonomian 

yang harus kuat. Dominasinya sektor konsumsi dalam Produk Domestik Bruto 

(PDB) akan menbuat struktur perekonomian Indonesia justru semakin rapuh. 

Kedua, meningkatnya sektor padat kerja (tradable) terhadap PDB. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa penurunan kontribusi sektor  tradeable di Indonesia dapat 
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diamati melalui beberapa hal yaitu (i) pertumbuhan yang semakin menurun, (ii) 

kredit perbankan yang semakin menurun, (iii) ketimpangan distribu si penanaman 

modal, dan (iv) masalah infrastruktur. 

Sektor tradeable Indonesia mengalami kemunduran (deindustrialisasi). 

Sektor pertanian misalnya, dihadapkan pada masalah kencangnya konversi 

lahan. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian bermasalahan dengan 

kelestarian lingkungan sebelum dan sesudah penambangan. Permasalahan 

pada industri pengolahan juga sangat kompleks, mulai dari regulasi hingga 

infrastruktur. Kondisi infrastruktur yang buruk di Indonesia memper- cepat 

terjadinya deindustrialisasi pada berbagai sektor. Dengan penggunaan listrik 

yang mencapai 80 persen, sektor industri harus dihadapkan pada berbagai 

masalah, mulai dari pemadaman bergilir hingga Tarif Dasar Listrik (TDL) yang 

terus melonjak.  

Sektor industri pada posisi tertentu tidak mempersalahkan kenaikan TDL 

tetapi harus diimbangi dengan  supply  listrik yang memadai. Infrastruktur dasar 

lainnya adalah jalan raya buruk yang belum memeroleh perhatian khusus. 

Infrastruktur yang buruk bukan saja berpengaruh terhadap  cost of distribution 

barang dan jasa, juga turut mempengaruhi harga barang ke konsumen, yang 

pada gilirannya menentukan tinggi rendahnya inflasi di daerah. Upaya 

pencapaian pertumbuhan berkualitas membutuhkan proses panjang. Beberapa 

langkahnya dapat ditempuh melalui beberapa hal seperti revitalisasi sektor 

tradeable melalui penguatan pembiayaan, penguatan sumber energi, hingga 

penguatan infrastruktur.  
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2.1.3 Ketenagakerjaan 

Simanjuntak (2001) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk 

yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan 

melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga 

dengan batasan umur 15 tahun. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah sebagian penduduk yang dapat 

menghasilkan barang dan jasa bila terdapat permintaan terhadap barang dan 

jasa. Angkatan kerja dalam suatu perekonomian digambarkan sebagai 

penawaran tenaga kerja yang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Bellante dan 

Mark menyatakan bahwa penawaran kerja dipengaruhi oleh tiga komponen, 

yaitu: jumlah populasi di suatu wila yah, persentase angkatan kerja dan jam kerja 

(Sitanggang, 2003). 

Menurut Dumairy (1997) yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah 

penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan 

batas umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin 

menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas 

umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga 

berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama. Di 

Indonesia, batas umur minimal untuk tenaga kerja yaitu 15 tahun tanpa batas 

maksima 

Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi digolongkan dalam kelompok 

bukan angkatan kerja yang terdiri dari kelompok mereka yang bersekolah, 

kelompok yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang mengurus rumah 

tangga tanpa memperoleh upah dan golongan lainnya (BPS, 2010). Golongan 

yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga sewaktu-waktu dapat 

masuk ke pasar kerja sehingga kelompok ini dapat juga disebut sebagai 
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angkatan kerja potensial. Sektor formal didefinisikan sebagai usaha yang dimiliki 

badan usaha dengan memiliki tenaga kerja, sedangkan sektor informal adalah 

usaha yang dilakukan sendiri atau dibantu orang lain dan atau pekerja bebas 

serta pekerja yang tak dibayar.  

2.1.3.1 Kesempatan Kerja 

Satu aspek dalam kinerja ekonomi adalah sejauhmana suatu 

perekonomian menggunakan sumber daya dengan baik. Karena para pekerja 

suatu perekonomian adalah sumber daya utamanya, menjaga agar para pekerja 

tetap bekerja menjadi puncak perhatian para pembuat kebijakan ekonomi. Istilah 

kesempatan kerja mengandung pengertian kesempatan yang tersedia sebagai 

akibat dari kegiatan ekonomi (memproduksi barang dan jasa) (Mankiw, 2000). 

Dinamika kesempatan kerja dapat diartikan sebagai perubahan 

perubahan dalam pola penyerapan tenaga kerja. Istilah kesempatan kerja 

mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia 

untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian, 

pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan perkerjaan yang sudah 

diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan 

pekerjaan yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya 

kesempatan), kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja (Oloan, 2009). 

Kesempatan kerja didasarkan pada data sensus penduduk, dimana 

jumlah penduduk yang bekerja mencerminkan jumlah kesempatan kerja yang 

ada. Ini berarti bahwa kesempatan kerja bukanlah lapangan usaha yang masih 

terbuka (Rusli, 1995). Istilah kesempatan kerja menurut Dinas Tenaga Kerja 

(2007) mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang 

tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi).  Secara 

umum penciptaan kesempatan kerja dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu 



22 

 

 

 

proses produksi dan pasar. Untuk adanya proses produksi diperlukan investasi. 

Dan diperlukan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi kepada yang 

menggunakannya serta agar produsennya memperoleh pendapatan. Faktor 

produksi tenaga kerja berkualitas yang memiliki produktivitas tinggi sangat 

menentukan tingkat pendapatan. Pendapatan akan memberikan efek pengganda 

terhadap pembangunan dalam bentuk investasi dan pengeluaran, dan keduanya 

diperkirakan akan berdampak positif terhadap kesempatan kerja (Fudjaja, 2002). 

2.1.3.2 Penyerapan Tenaga Kerja  

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah 

terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang 

bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya 

penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh 

karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga 

kerja (Kuncoro, 2002). Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari 

besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum 

menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah 

tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap 

tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain 

(Sumarsono, 2003). 

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. 

Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan 

jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. 

Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. 

Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat 

perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, 
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secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan 

tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional. 

Secara teoritis terdapat hubungan yang erat antara pembangunan 

ekonomi dan ketenagakerjaan. Hubungan tersebut dijelaskan oleh teori dua 

sector Arthur Lewis yang menjelaskan bahwa perhatian pada mekanisne yang 

memungkinkan negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan 

struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian 

subsisten tradisional ke pola perekonomian yang lebih modern yang berorientasi 

pada kehidupan perkotaan (Todaro, 2006). Teori ini cocok mengingat sampai 

saat ini tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor subsisten yang kemudian 

tergerus oleh sektor industri. Model pertumbuhan Lewis terkenal dengan nama ― 

Model Pertumbuhan Dengan Supply Tenaga Kerja Takterbatas ‖. Pokok 

permasalahan yang dikaji oleh Lewis adalah bagaimana proses pertumbuhan 

terjadi dalam perekonomian dengan dua sektor yaitu: 1) Sektor tradisional 

dengan produktivitas rendah dan sumbangan tenaga kerja melimpah. 2) Sektor 

modern dengan produktivitas tinggi dan sebagai sektor akumulasi kapital. 

Perhatian utama dalam model Lewis diarahkan pada terjadinya proses 

pengalihan tenaga kerja serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan 

tenaga kerja disektor modern. Pengalihan dan peningkatan penyerapan tenaga 

kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern 

tersebut. Adapun laju atau kecepatan terjadinya perluasan tersebut ditentukan 

oleh investasi dibidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan 

disektor modern. Peningkatan utama investasi itu sendiri dimungkinkan oleh 

adanya kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah, dengan asumsi 

bahwa para kapitalis yang berkecimpung disektor modern tersebut bersedia 

menanamkan kembali keuntungannya. Kemudian tingkat upah disektor industry 
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perkotaan diasumsikan konstan dan berdasarkan premis tertentu, jumlahnya 

ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah disektor pertanian subsisten 

tradisional. Dengan kondisi seperti itu maka diasumsikan produktivitas akan terus 

meningkat, karena ada penambahan investasi yang berasal dari keuntungan 

para kapitalis. Itulah yang menurut Lewis disebut sebagai pertumbuhan. 

2.1.3.3 Tingkat Pengangguran 

 Sukirno (2002) mendefinisikan pengangguran sebagai suatu keadaan 

dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan 

pekerjaan yang belum dapat diperolehnya. Seseorang yang tidak dapat bekerja 

tetapi tidak secara aktif  mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai peganggur. 

Faktor utama yang menimbulakan pengangguran adalah kekurangan agregat. 

Para pengusaha memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. 

keuntungan tersebut hanya dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat 

menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, 

maka akan semakin besar barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan 

produksi  yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan 

demikian terdapat hubungan yang erta di antara tingkat pendapatan nasional 

yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan, maka semakin 

tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam 

perekonomian.  

 Pada umumnya pengeluaran agregat yang terwujud dalam perekonomian 

adalah lebih rendah dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai 

tinggkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan permintaan agregat 

adalah faktor penting yang menimbulkan pengangguran.  Namun disamping hal 

tersebut terdapat faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah (i) 

menganggur karena ingin mencari kerja yang lebih baik, (ii) pengusaha 
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menggunakan peralatan industri modern yang mengurangi penggunaan tenaga 

kerja, dan (iii) ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya 

dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri. 

 Hubungan teoritis antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

pengangguran lebih lanjut dijelaskan oleh hukum Okun (Okun’s Law). Dimana 

dalam teori ini dijelaskan bahwa peran tenaga kerja yang membantu dalam 

proses produksi barang dan jasa dan para penganggur tidak, maka peningkatan 

dalam tingkat pengangguran seharusnya dikaitkan dengan penurunan dala GDP. 

Hubungan negative antara pengangguran dan GDP inilah yang dinamakan 

sebagai hukum Okun (Mankiw, 2000). Hukum Okun menyatakan bahwa ― Setiap 

2% penurunan Gross Domestic Product (GDP) potensial, angka penganggur 

akan naik sebesar 1%‖. Jika terdapat peningkatan dalam produksi output 

nasional, dimana dalam hal ini konsep yang dipakai adalah PDB, akan 

menaikkan permintaan tenaga kerja sehingga penganggur turun, maka akan 

terjadi hubungan yang negatif antara GDP dan penganggur. 

2.1.4 Kemiskinan 

Siregar dan Wahyuniarti (2006) mendefinisikan kemiskinan adalah suatu 

situasi di mana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat 

memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat 

hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang hidup di bawah standar 

pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika  perekonomian 

berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), 

terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi 

dengan baik di antara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. 

Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan 

penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan.  
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Arsyad (2006) mengamati kemiskinan sebagai kondisi dimana anggota 

masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena 

tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi 

maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan 

manfaat dari hasil proses pembangunan. Siregar dan Wahyuniarti (2006) 

menjelaskan bahwa mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan telah dikemukakan dengan menggunakan teori pertumbuhan 

endogen pada bagian terdahulu. Manakala garis kemiskinan menjadi 

pertimbangan, maka inflasi menjadi variabel yang relevan. Sebagai ilustrasi: 

suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan, 

ketika pertumbuhan pendapatannya sangat lambat—lebih rendah dari laju inflasi, 

maka barang dan jasa yang dapat dibelinya menjadi lebih sedikit. Laju inflasi 

tersebut juga akan menggeser garis kemiskinan ke atas. Kombinasi dari 

pertumbuhan pendapatan yang lambat dan laju inflasi yang relatif tinggi akan 

menyebabkan rumah tangga tersebut jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya variabel untuk 

mengurangi kemiskinan; variabel lain, seperti laju inflasi, juga berpengaruh 

terhadap jumlah penduduk miskin. 

Simon Kuznets (dalam Todaro, 2006) mengatakan bahwa pada tahap 

awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk 

(ketimpangan membesar), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan 

akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets 

―U-terbalik‖ (Hipotesis Kuznets). Dalam hal ini, pembuktian hipotesis Kuznets 

dilakukan dengan membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dengan indeks 

ketimpangan (Indeks Williamson). Jika kurva yang dibentuk oleh hubungan 

antara variabel tersebut menunjukkan kurva U-terbalik, maka hipotesis Kuznets 
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terbukti bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi ketimpangan yang 

membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada 

suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya.  

 

Gambar 2.1: Kurva Kuznet 

 

Sumber: Todaro (2006) 

 

Banyak ulasan yang mencoba menjelaskan mengapa pada tahap-tahap 

awal pembangunan ditribusi pendapatan cenderung memburuk, namun 

kemudian membaik. Sebagian besar dari ulasan tersebut mengaitkannya dengan 

kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Menurut model Lewis, 

tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern, yang 

mempunyai lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas 

terhitung tinggi. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan 

berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan 

perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian 

modern. Di samping itu, imbalan yang diperoleh dari investasi di sektor 

pendidikan mungkin akan meningkat terlebih dahulu, karena sektor modern yang 
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muncul memerlukan tenaga kerja terampil, namun imbalan ini akan menurun 

karena penawaran tenaga terdidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak 

terdidik menurun.  

Sehingga dengan demikian walaupun Kuznets tidak menyebutkan 

mekanisme yang dapat menghasilkan kurva U-terbalik ini, secara prinsip 

hipotesis tersebut konsisten dengan proses bertahap dalam pembangunan 

ekonomi. Namun terlihat bahwa, dampak pengayaan sektor tradisional dan 

modern terhadap ketimpangan pendapatan akan cenderung bergerak 

berlawanan arah, sehingga perubahan neto pada ketimpangan bersifat mendua 

(ambiguous), dan validitas empiris kurva Kuznets masih patut dipertanyakan. 

Terlepas dari perdebatan metodologisnya, beberapa ekonom pembangunan 

tetap berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan 

ketimpangan pendapatan yang dikemukakan Kuznets tidak dapat dihindari. 

 

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal 

mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka 

harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama 

sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar 

hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0 -

100. 

IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah atau negara 

dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, 

pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan 

angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran per kapita 
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(Hakim, 2004). Jika IPM hanya dilihat dari pengeluaran per kapita saja, berarti 

hanya melihat kemajuan status ekonomi suatu daerah/negara berdasarkan 

pendapatan per tahun sedangkan apabila melihat pada sisi sosial (pendidikan 

dan kesehatan), maka akan dapat dilihat dimensi yang jauh lebih beragam terkait 

dengan kualitas hidup masyarakat (Yunitasari dalam Hidayat, 2008). Sehingga 

dengan demikian secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain semakin tinggi/baik setiap 

komponen yang menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan 

kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

Hakim (2004) meringkas tiga variable kesejahteraan dan meringkasnya 

dalam sebuah indeks komposit tungga. Variable-variabel tersebut adalah: 

1. Umur panjang (longevity), sebagai pengukur kesehatan dan nutrisi. 

Umur panjang diukur dengan merata-rata harapan hidup (dalam 

tahun) dan tingkat kelahiran, dihitung dengan mengasumsikan bahwa 

seorang bayi lahir dalam satu tahun tertentu akan mengalami tingkat 

kematian seketika dari tiap kelompok umur sepanjang hidupnya. 

2. Pendidikan. Terdiri dari rata-rata terbobot antara (a) tingkat melek 

huruf dari kaum dewasa dalam presentase (bobot 2/3), (b) tahun-

tahun utama dari masa sekolah seseorang sepanjang 25 tahun dari 

umumnya (bobot 1/3). BPS (2010) menjelaskan Angka Melek Huruf 

(AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa 

membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun keatas. Seperti 

halnya Angka Harapan Hidup sebagai indikator kesehatan, Angka 

Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 
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menggambarkan suatu keadaan pendidikan suatu masyarakat. 

Mengemukakan bahwa Rendahnya Angka Melek Huruf, dan Rata-

rata Lama Sekolah dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas 

pendidikan dan biaya pendidikan yang mahal dan terkait dengan 

kemiskinan. 

3. Standar hidup. Indikator standar kehidupan adalah GDP per kapita riil 

dalam dolar PPP (Purchasing Power Parity). Kemampuan Daya Beli 

Penduduk atau Purchasing Power Parity (PPP) merupakan suatu 

indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat 

dalam menghitung IPM. Kemampuan daya beli ini lebih 

mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam 

memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan 

PDRB per kapita atau yang dikenal dengan income per capita. Untuk 

mengukur standar hidup layak, data PDRB per kapita tidak dapat 

digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur 

kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, penghitungan daya 

beli penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang kemudian 

disesuaikan. Sumber data yang digunakan meliputi jumlah 

pengeluaran per kapita baik konsumsi makanan maupun non 

makanan. 

Konsep pembangunan manusia mencakup variable yang sangat 

bervariasi dan sulit untuk digambarkan hanya dalam satu indeks atau indicator. 

IPM adalah salah satu indeks yang berguna dalam memusatkan perhatian pada 

aspek kualitas dari pembangunan, dan berguna bagi negara-negara dengan skor 

IPM yang relative rendah untuk melihat kembali kebijakan-kebijakan 
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pembangunannya menyangkut variabel-variabel nutrisi, kesehatan, dan 

pendidikannya.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Penelitian Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin 

Siregar dan Wahyuniarti (2006) telah melakukan penelitian mengenai 

dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. 

Dengan menggunakan analisis diskriptif dan ekonometrik yang dilakukan untuk 

menelaah keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan faktor lain terhadap 

kemiskinan, Siregar dan Wahyuniarti (2006) menemukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin 

walaupun deng magnitude yag relative kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, 

share sektor pertanian, dan sektor industri. Namun variabel yang signifikan dan 

dan relative besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin 

adalah sektor pendidikan. Berdasarkan temuan tersebut kebijakan yang perlu 

ditempuh untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan yang 

berkualitas dan berkeadilan yang merupakan syarat keharusan. 

Berdasarkan penelitian Setyawan, Indyastuti, dan Joesron (tanpa tahun) 

menjelaskan bahwa sektor pertanian, dalam hal ini pangsa sektor pertanian pada 

PDRB Jawa Tengah, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan meskipun tidak 

signifikan. Hal memberikan satu bukti bahwa sektor pertanian memiliki potensi 

untuk menjadi sektor yang diandalkan, khususnya terkait dengan 

penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keterkaitan antara sektor pertanian, sektor manufaktur, pertumbuhan ekonomi, 

pendidikan dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel sektor pertanian (AGRI) 



32 

 

 

 

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan secara statistik. 

Hal ini dimungkinkan terjadi karena produktivitas di sektor pertanian masih 

rendah, sehingga belum cukup mampu untuk menjadi sumber penghasilan yang 

memadai bagi masyarakat petani, khususnya di Jawa Tengah yang pertaniannya 

masih bersifat tradisional.  

 

2.2.2 Penelitian Faktor yang Mempengaruhi IPM 

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Yunitasari (2007) 

menggunakan variabel pembangunan manusia untuk menganalisis hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia di Provinsi Jawa 

Timur. Berdasarkan penelitiannya yang menggunakan pengolahan data fixed 

effect GLS, diketahui bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi 

pembangunan manusia Propinsi Jawa Timur pada taraf 5 persen adalah variabel 

PDRB per Kapita, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah untuk sektor 

pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan, dan kebijakan 

otonomi daerah. Sedangkan variabel yang secara tidak signifikan mempengaruhi 

pembangunan manusia pada taraf nyata 5 persen adalah variabel peran 

perempuan.  

 

2.2.3 Penelitian Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran   

Berdasarkan penelitian Qomariyah (2013) Studi ini meneliti tentang 

pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pegangguran di Jawa 

Timur tahun 2001-2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 

pengaruh variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran di Jawa Timur sehingga nantinya dapat digunakan sebagai salah 

satu dasar penentuan kebijakan dalam mengurangi pengangguran di Jawa 
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Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta browsing website internet 

sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. Hasil Estimasi data time series dengan analisis 

regresi berganda menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pengangguran, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap pengangguran di Jawa Timur. 

Rejekiningsih (2004) mengenai pengukuran besarnya peran industri kecil 

dalam perekonomian di Provinsi Jawa tengah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur peranan industri kecil dalam perekonomian di propinsi Jawa Tengah. 

Peranan tersebut meliputi : daya serap tenaga kerja, kontribusinya terhadap 

PDRB, multiplier pendapatan serta mengestimasi hubungan antara variabel 

jumlah unit usaha dan nilai produksi terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap 

di industri kecil. Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data tahunan 

runtut waktu periode observasi 1979 – 2002. Model estimasi yang digunakan 

adalah regresi berganda yang ditransformasikan ke bentuk logaritma. Hasil 

pengukuran peranan industri kecil dalam perekonomian adalah sebagai berikut: 

pertama, untuk daya serap tenaga kerja mengalami penurunan, meskipun secara 

kuantitatif jumlah tenaga kerja yang diminta selalu naik seiring dengan kenaikan 

jumlah unit usahanya. Kedua, kontribusi industri kecil terhadap PDRB masih 

sangat kecil, karena nilai produksinya rendah. Ketiga, multiplier pendapatan dari 

industri kecil di daerah masih sangat rendah, meskipun industri kecil di daerah 

yang bersangkutan termasuk sebagai sektor yang dominan. Keempat, hasil 

regresi dari model estimasi menunjukkan bahwa baik variabel unit usaha dan 

variabel nilai produksi secara statistik signifikan. Namun variabel unit usaha 
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berpengaruh secara positif sedangkan variabel nilai produksi berpengaruh 

secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di industri kecil. 

Lebih lanjut mengenai penelitian terdahuulu akan diringkas dalam table di 

bawah ini:  
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Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 

No Judul, Penulis, Tahun Variabel Permasalahan 
 

Hasil Penelitian 
 

1. Dampak Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap 

penurunan Jumlah 

Penduduk Miskin, 

Hermanto Siregar dan Dwi 

Wahyuniarti. 2007 

Jumlah penduduk yang 

berada di garis 

kemiskinan, PDRB, Share 

pertanian terhadap PDRB, 

Share Industri terhadap 

PDRB, Jumlah Populasi, 

Tingkat inflasi, Persentase 

lulusan SMP, Presentase 

lulusan SMA, Presentase 

lulusan pendidikan 

Diploma. 

Dampak pertumbuhan ekonomi 

terhadap jumlah penduduk miskin 

di Indonesia. 

1. PDRB berpengaruh negative terhadap 

jumlah penduduk miskin. 

2. Jumlah populasi penduduk 

berpengaruh positif terhadap jumlah 

penduduk miskin. 

3. Tingkat pendidikan, share sektor 

pertanian, dan share sektor industri 

berpengaruh negative terhadap jumlah 

penduduk miskin. 

4. Dummy krisis berpengaruh positif 

terhadap jumlah penduduk miskin. 

 

 

2. 

 

Analisis Hubungan Antara 

Pertumbuhan 

Ekonomi dengan 

Pembangunan Manusia 

 

Variabel pembangunan 

manusia (IPM), 

pertumbuhan ekonomi 

(PDRB), tingkat 

 

1. Bagaimana gambaran 

pembangunan manusia, 

pertumbuhan ekonomi, 

kemiskinan, peran 

 

Dari hasil pengolahan data dengan 

model fixed effect GLS, diketahui bahwa 

variabel yang secara signifikan 

mempengaruhi pembangunan manusia 
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Propinsi Jawa Timur, Maria 

Yunitasari. 2007 

kemiskinan, peran 

perempuan (IDJ), 

pengeluaran pemerintah 

untuk sektor pendidikan 

(PPP), pengeluaran 

pemerintah untuk sektor 

keseharan (PPK), Variabel 

otonomi daerah sebagai 

variabel dummy. 

perempuan, dan pengeluaran 

sosial pemerintah di Jawa 

Timur ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembangunan 

manusia Jawa Timur? 

3. Berapa besar pengaruh faktor-

faktor tersebut terhadap 

pembangunan manusia Jawa 

Timur ? 

 

Propinsi Jawa Timur pada taraf 5 persen 

adalah variabel PDRB per Kapita, tingkat 

kemiskinan, pengeluaran pemerintah 

untuk sektor pendidikan, pengeluaran 

pemerintah untuk sektor kesehatan, dan 

kebijakan otonomi daerah. Sedangkan 

variabel yang secara tidak signifikan 

mempengaruhi pembangunan manusia 

pada taraf nyata 5 persen adalah variabel 

peran perempuan. 

3  
Pengaruh Tingkat Inflasi 

dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Tingkat 

Pengangguran di Jawa 

Timur. Isti Qomariyah. 2013 

 

Inflasi, Pertumbuhan 

ekonomi, tingkat 

pengangguran  

 

Menganalisis bagaimana 

pengaruh variabel tingkat inflasi 

dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap tingkat pengangguran di 

Jawa Timur sehingga nantinya 

dapat digunakan sebagai salah 

satu dasar penentuan kebijakan 

dalam mengurangi pengangguran 

 

Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. Hasil Estimasi data time series 

dengan analisis regresi berganda 

menunjukkan variabel tingkat inflasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pengangguran, variabel pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 
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di Jawa Timur. pengangguran di Jawa Timur. 

 

4. 

 

Mengukur Besarnya 

Peranan Industri Kecil 

dalam Perekonomian di 

Propinsi Jawa Tengah - 

Tn Wahyu Rejekiningsih, 

2004 

 

PDRB, JumlahUnit Usaha 

Industri Kecil, Nilai 

Produksi Industri Kecil, 

Jumlah Tenaga Kerja di 

Industri Kecil, Jumlah 

Tenaga Kerja di semua 

sektor. 

 

Peranan industri kecil dalam 

perekonomian 

di propinsi Jawa Tengah. 

Peranan tersebut meliputi : daya 

serap tenaga kerja, kontribusinya 

terhadap PDRB, multiplier 

pendapatan serta mengestimasi 

hubungan antara variabel jumlah 

unit usaha dan nilai produksi 

terhadap jumlah tenaga kerja 

yang terserap di industri kecil. 

 

 

Hasil regresi dari model estimasi 

menunjukkan bahwa baik variabel unit 

usaha dan variabel nilai produksi secara 

statistik signifikan. Namun variabel unit 

usaha berpengaruh secara positif 

sedangkan variabel nilai produksi 

berpengaruh secara negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja di industri kecil. 

 

5. 

 

Analisis Pengaruh Sektor 

Pertanian dan Sektor 

Industri Pengolahan 

Terhadap Kemiskinan di 

Jawa Tengah,  

 

Kemiskinan, Sektor 

Pertanian,  Sektor Industri 

Pengolahan, Pertumbuhan 

Ekonomi, Tingkat 

Pendidikan, Pertumbuhan 

 

This research was conducted to 

find the linkages between the 

agricultural sektor, manufacturing 

sektor, economic growth, 

education and population growth 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sektor pertanian, dalam hal ini pangsa 

sektor pertanian pada PDRB Jawa 

Tengah, berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan meskipun tidak signifikan. Hal 



45 

 

 

 

 Agus Setyawan, Rina 

Indiastuti , dan Tati S. 

Joesron, Tanpa Tahun. 

 

Penduduk  

  

towards poverty in Central Java. memberikan satu bukti bahwa sektor 

pertanian memiliki potensi untuk menjadi 

sektor yang diandalkan, khususnya terkait 

dengan penanggulangan kemiskinan. 

Sumber: Berbagai Sumber
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2.3  Kerangka Pikir 

Keterkaitan antar rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat dilihat pada 

bagan alur (flowchart) sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian, 

sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi penulis, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor Pertanian  

(X1) 

Sektor Perdagangan 

(X2) 

Tingkat Kemiskinan (Y1) 
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(X1) 

Sektor Perdagangan 

(X2) 

Tingkat Pengangguran (Y2) 

Sektor Pertanian  

(X1) 

Sektor Perdagangan 

(X2) 

IPM (Y3) 
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2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis 

yaitu sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat hubungan antara pertumbuhan sektor utama dengan 

jumlah penduduk miskin di SWP Madiun dan sekitarnya. 

2. Diduga terdapat hubungan antara pertumbuhan sektor utama dengan 

tingkat pengangguran di SWP Madiun dan sekitarnya. 

3. Diduga terdapat hubungan antara pertumbuhan sektor utama dengan 

IPM di SWP Madiun dan sekitarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


