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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Tenaga Kerja 

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 terkait ketenagakerjaan, tenaga kerja ialah 

tiap individu yang memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan 

produk sebagai pemenuhan kebutuhannya sendiri ataupun masyarakat dan sebagai 

modal bagi bergeraknya perekonomian negara. Setiap tenaga kerja memiliki 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dalam UU 

tersebut juga dijelaskan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, salah satu diantaranya 

adalah supaya pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah dapat terwujud.  

Dalam proses produksi barang dan jasa, tenaga kerja adalah faktor yang 

menentukan efisiensi dari proses produksi barang dan jasa. Karena menjadi salah satu 

faktor produksi dalam proses produksi barang dan jasa, tingkat pemanfaatan tenaga 

kerja menjadi kunci dalam mengukur seberapa efisien penggunaan sumber daya dalam 

suatu proses produksi. Tingkat pengangguran yang semakin tinggi, akan menjadikan 

semakin banyak sumber daya yang terbuang. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

memanfaatkan tenaga kerja yang ada, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan 

dengan baik (Todaro & Smith, 2012). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan tenaga kerja yakni semua penduduk 

yang usianya minimal 15 tahun (usia kerja) yang memiliki potensi membuat produk.  

Jenis tenaga kerja menurut BPS meliputi: 
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a. Tenaga kerja penuh yakni tenaga kerja dengan total jam kerja melebihi dari 35 

jam per minggu dengan hasil kerja tertentu sebagaimana pada uraian tugas. 

b. Tenaga kerja tidak penuh atau separo pengangguran yakni yang jam kerjanya   < 

35 jam per minggu. 

c. Tenaga kerja yang belum bekerja ataupun sedang tidak bekerja yakni yang jam 

kerjanya 0 > 1 jam perminggu. 

Mankiw (2007) membagi penduduk dalam tiga kategori, diantaranya adalah 

pekerja, penganggur dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan total 

penjumlahan dari pekerja dan penganggur. Pekerja diartikan sebagai penduduk yang 

bekerja sebagai karyawan, pengusaha, dan pekerja sukarelawan yang tidak dibayar. 

Kategori pekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetap namun secara 

temporer tidak mempunyai pekerjaan karena sedang absen, misal dikarenakan liburan, 

sakit dan lain sebagainya. Sedangkan penganggur diartikan sebagai orang yang tengah 

dalam proses mencari kerja, ia dipecat dari pekerjaannya dan kehilangan pekerjaan, 

serta mereka yang kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari perubahan struktur 

ekonomi. Di luar dari dua kategori tersebut, merupakan penduduk bukan tenaga kerja. 

Dari klasifikasi tersebut didapat rumus penghitungan tenaga kerja, yaitu: 

L = E + U 

Keterangan: 

L = Tenaga kerja 

E = Pekerja 

U = Penganggur 
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1. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja merupakan pekerja yang diterima untuk mengerjakan 

tugas sesuai ketentuan atau sebuah kondisi yang menjelaskan adanya pekerja atau 

lowongan kerja untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro & Smith, 2012). Penyerapan 

tenaga kerja ialah total kesempatan kerja yang telah terserap dari banyaknya 

pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan menyebar di 

berbagai sektor perekonomian. Permintaan tenaga kerja akan menyerap penduduk 

bekerja. Sehingga penyerapan pekerja dapat diartikan pula dengan permintaan 

tenaga kerja. 

Penyerapan tenaga kerja ialah total kualitas tertentu dari pekerja yang 

dipergunakan pada sektor atau unit usaha tertentu. Menyerap tenaga kerja dimaknai 

dengan mengumpulkan berbagai individu ataupun pekerja dalam sebuah lapangan 

usaha untuk dapat dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan lapangan usaha itu sendiri. 

Lapangan usaha yang ada tidak dapat menyerap pekerja dalam keadaan yang siap 

pakai (Subri, 2003). 

Ada beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan ketenagakerjaan, 

diantaranya pertama teori Lewis yakni kelebihan pekerja selaku peluang bukanlah 

permasalahan. Kelebihan pekerja pada sektor tertentu dapat berkontribusi untuk 

tumbuhnya output dan penyediaan pekerja di sektor lainnya. Kedua yakni teori Fei-

Ranis yang berhubungan dengan negara berkembang yang ciri-cirinya adalah 

kelebihan buruh, sumber daya alam yang belum diolah secara optimal, mayoritas 
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penduduknya bekerja disektor pertanian, tingkat pengangguran yang tinggi dan 

tingginya laju pertumbuhan penduduk (Subri, 2003). 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja 

Sumarsono (2003) berpendapat bahwa perubahan pada faktor tertentu akan 

berpengaruh pada banyaknya pekerja yang terserap pada sebuah kesempatan kerja.  

Faktor-faktor tersebut adalah tingkat upah, nilai produksi dan investasi. Tingkat 

upah dapat berpengaruh pada taraf biaya produksi. Dapat diasumsikan yakni jika 

tingkat upahnya naik maka dapat mengakibatkan hal di bawah:  

a. Kenaikan biaya produksi, sehingga harga per unit barang yang diproduksi juga 

naik. Umumnya akan bereaksi cepat bila harga barangnya naik, yakni 

meminimalisir konsumsi atau tidak membeli produk terkait. Sehingga tidak 

sedikit barang yang tidak terjual dan mengharuskan produsen mengurangi 

kuantitas produksinya. Menurunnya target produksi akan berakibat pada 

pengurangan pekerja yang diperlukan. Menurunnya total kebutuhan pekerja 

dikarenakan penurunan tingkat produksi dinamakan dengan efek skala 

produksi. 

b. Kenaikan upah (diasumsikan harga barang modal lain tetap), maka pengusaha 

akan memakai teknologi padat modal dalam proses produksinya dan 

menggantikan kebutuhan pekerja dengan barang modal misalnya mesin dan 

sebagainya. Menurunnya total kebutuhan pekerja sebab pergantian atau 

pengadaan mesin dinamakan efek pergantian tenaga kerja. 



21 
 
 

 
 
 

Teori pasar tenaga kerja dan upah mengungkapkan yakni pekerja dalam 

perekonomian dipengaruhi dari permintaan dan penawaran tenaga kerjanya. 

Mekanisme pasar kerja yang seimbang dapat berdampak pada tingkat upah dan 

pekerja yang seimbang. Naiknya penawaran pekerja dikarenakan penambahan 

angkatan kerja dapat mengakibatkan turunnya tingkat upah dan naiknya penyerapan 

pekerja. Perubahan keseimbangan pasar kerja ini berdasarkan pada pandangan yakni 

bila sektor riil berencana untuk melaksanakan ekspansi produksi (Nicholson & 

Snyder, 2009). 

Seperti yang telah dipaparkan yakni investasi sebagai sebuah faktor yang 

berpengaruh pada penyerapan pekerja, sehingga investasi berperan penting dalam 

pembangunan nasional, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Dumairy (2006), investasi yang dilaksanakan untuk menyediakan barang 

modal misalnya mesin dan alat produksi untuk menaikkan hasil output akan 

menaikkan penyerapan pekerja sebab barang modal terkait memerlukan SDM untuk 

menjalankannya. Semakin besar investasinya maka semakin banyak pula 

permintaan pekerja, khususnya investasi yang sifatnya padat karya. Sehingga total 

nilai investasi sebagai penentu angka penyerapan tenaga kerjanya.  

Investasi sebagai sebuah komponen dalam membentuk PDB, dengan begitu 

pertumbuhan investasinya dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB. Dengan 

mempertimbangkan efek pengganda, maka persentase pertumbuhan ekonomi yang 

terbentuk akan semakin tinggi dari persentase pertumbuhan investasinya (Mankiw, 

2007). 



22 
 
 

 
 
 

3. Tenaga Kerja Perspektif Islam 

Bekerja merupakan suatu kegiatan yang dapat membuat seseorang produktif 

dan memiliki nilai di hadapan Allah dan Rasul-Nya serta dimata masyarakat. Ibn 

Khaldun menyatakan bahwa bekerja sebagai penerapan fungsi insan selaku khalifah 

yang direalisasikan dalam mencetak nilai tertentu yang diakibatkan dari hasil kerja 

(P3EI, 2012). Sementara tenaga kerja selaku orang yang melakukan kegiatan kerja 

mempunyai makna yang luas. Tenaga kerja tidak sekedar terkait aktivitas fisik yang 

dapat diberdayakan, akan tetapi tergolong tenaga kerja karena dapat berupa diluar 

kemampuan fisik misalnya gagasan dan kreativitas. Tujuan utamanya bekerja ialah 

untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam hidup, misalnya memiliki secara halal 

dan mencukupi kebutuhan pokok individu untuk dapat hidup lebih lanjut (Rosyada 

et al., 2018). 

Rosyidi (2009) mendefinisikan tenaga kerja sebagai human resource yang 

mana memuat seluruh atribut atau kemampuan manusia yang dapat dikerahkan 

untuk melakukan proses produksi. Pengertian ini memperluas persepsi terkait 

tenaga kerja yakni adanya unsur intelektual, keterampilan, kejujuran, ketakwaan, 

tanggung jawab dan lainnya (Hijriah & Adiba, 2019). Bekerja dan tenaga kerja 

menurut Islam ialah hal wajib bagi para pemeluknya untuk meraih keberhasilan 

bahkan untuk mendapat kemuliaan, sebagaimana tertuang dalam Q.S. An-Najm ayat 

39: 
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ْنَساِن إِ َّلا َما َسَعى  1  َوَأْن لَْيَس ِلْْلِ

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak adanya cara mudah untuk meraih 

kesuksesan sebab untuk mewujudkannya diperlukan perjuangan dan upaya. Kerja 

keras menjadi wujud upaya dan semakin besar upayanya maka imbalan yang akan 

didapatkan juga semakin tinggi. Sehingga dalam Islam menyeru umat manusia yang 

bekerja untuk memperbaiki mutu diri lewat pendidikan, pelatihan keterampilan dan 

dari segi moralnya (Hijriah & Adiba, 2019). 

Islam memiliki pandangan yang meluas atas kehidupannya insan misalnya 

dalam pengelolaan sebuah perekonomian. Seperti pada konsep tenaga kerja, 

menurut Islam ada nilai etis yang terdapat pada tata kelola perekonomian. Terlebih 

Islam memposisikan tenaga kerja selaku subset pokok dari aktivitas ekonomi, yang 

memiliki peran dalam menciptakan nilai atau harta (Syed & Ali, 2010). 

B. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah ialah penggunaan produk yang dinyatakan berbentuk 

uang. Pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsi yang dimiliki melakukan kegiatan 

konkret berupa penggunaan barang dan jasa atau sumber daya ekonomi (Boediono, 

2009). Pengeluaran pemerintah menggambarkan kebijakan pemerintah, apabila 

pemerintah sudah membuat sebuah kebijakan untuk pembelian produk, maka 

                                                            
 

1Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. 
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pengeluaran pemerintah merupakan sebuah gambaran biaya yang harus dianggarkan 

oleh pemerintah untuk merealisasikan kebijakan terkait (Mangkoesoebroto, 2011). 

Dasar teorinya pengeluaran pemerintah mengacu pada identitas keseimbangan 

pendapatan nasional yakni Y = C + I + G + (X-M) yang menjadi sumber legitimasi 

persepsi kaum Keynesian atas relevansinya campur tangan pemerintah pada 

perekonomian. Formula bersangkutan dapat dimaknai yakni naik atau turunnya 

pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi tingkat PDB. Berbagai pertimbangan 

yang melandasi putusannya pemerintah dalam mengelola pengeluarannya (Dumairy, 

2006) 

Teori terkait pengeluaran pemerintah meliputi teori makro dan mikro 

(Mangkoesoebroto, 2011). Pendapat Boediono (1981), pengeluaran pemerintah dalam 

teori makro meliputi 3 pos pokok yakni pengeluaran pemerintah untuk membeli 

produk, menggaji pegawai dan untuk mentransfer payment. Sementara dari segi mikro, 

perkembangannya pengeluaran pemerintah yakni untuk melakukan analisis faktor yang 

memicu permintaan atas barang publik dan faktor yang berpengaruh pada ketersediaan 

barang publik. Interaksinya antara penawaran dan permintaan atas barang publik 

sebagai penentu total barang publik yang harus diadakan dari anggaran belanja. Total 

barang publik ini, kemudian akan memunculkan permintaan atas barang lainnya 

(Iskandar, 2016). 

Menurut pendapat Mangkoesoebroto (2011), perkembangan pengeluaran 

pemerintah mendapat pengaruh dari sejumlah faktor, diantaranya adalah berubahnya 

permintaan atas barang publik, berubahnya kegiatan pemerintah dalam memproduksi 
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barang publik dan berubahnya perpaduan faktor produksi yang dipergunakan pada 

proses produksinya, berubahnya mutu barang publik dan berubahnya harga faktor 

produksi. Menurut pendapat Soepangat dan Gaol (1991), peningkatan anggaran 

pengeluaran pemerintah akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. 

Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah dapat mengurangi pengangguran yang 

berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja sehingga akan menambah produksi secara nasional dan pendapatan nasional. 

Pengeluaran pemerintah adalah komponen dari kebijakan anggaran (fiskal) yang 

diarahkan untuk mendukung pendayagunaan sumber, tenaga kerja dan pengembangan 

produksi dalam negeri. Sehingga para produsen dalam negeri mendapat stimulus fiskal 

supaya memakai teknologi produksi padat karya dan jika diperlukan diberi 

perlindungan atas persaingannya dengan negara lain (Subandi, 2005). 

Dalam teori ekonomi publik, terdapat tiga fungsi fungsi pokok kebijakan 

anggaran belanja negara, diantaranya ialah fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. 

Fungsi alokasi yang berupa penyediaan barang sosial atau proses pembagian 

keseluruhan sumberdaya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial 

serta bagaimana komposisi barang sosial ditentukan. Selanjutnya fungsi distribusi 

yakni penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin 

terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang 

adil dan merata. Ketiga adalah fungsi stabilisasi, merupakan suatu alat untuk 

mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang 

semestinya, dan laju pertumbuhan yang tepat dengan memperhitungkan dampaknya 
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terhadap perdagangan dan neraca pembayaran. Fungsi stabilisasi inilah yang dirancang 

untuk mencapai taraf kesempatan kerja yang besar, taraf harga yang cenderung tetap 

dan taraf pertumbuhan ekonomi yang layak (Reksoprayitno, 2009). 

1. Belanja Daerah 

Ialah semua anggaran yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah 

yang mengambil dari ekuitas dana lancar, yang menjadi kewajiban daerah dalam 

setahun anggaran yang tidak akan didapatkan pembayarannya lagi oleh Daerah. 

Belanja daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terkait Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) digunakan untuk melaksanakan 

urusan pemerintahan selaku wewenangnya provinsi ataupun kabupaten/kota yang 

meliputi urusan wajib dan pilihan dan untuk menanganinya di bagian ataupun 

bidang tertentu yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah dan pemda ataupun 

antar pemda yang ditentukan berdasarkan aturan perundangan. 

Alokasi pembelanjaan yang sesuai berperan penting dalam mewujudkan 

stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara dan daerah. Selain 

itu, belanja juga sebagai media informasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pembangunan serta sebagai alat monitoring dan akuntabilitas kinerja pemerintah 

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Sehubungan dengan hal 

bersangkutan, masalah yang biasa terjadi ialah: 1) alokasi anggaran belanja di sektor 

tertentu belum sesuai dengan tuntutannya masyarakat dalam memperoleh layanan, 

2) anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat maupun pemda tergolong minim 

sehingga kerap kali mendapat hambatan dalam memenuhi kebutuhannya 
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masyarakat, 3) inefisiensi dalam pengalokasian dan pembelanjaan anggaran, dan 4) 

prosedur pelayanan yang kurang transparan dan terstandarisasi (Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, 2018). 

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah meliputi belanja tak 

langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung adalah belanja yang 

dikeluarkan tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan program dan 

kegiatannya. Contohnya: belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; 

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan belanja tak terduga. Kemudian belanja 

yang dikeluarkan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan program dan 

kegiatannya disebut dengan belanja langsung. Contohnya: belanja pegawai; belanja 

barang dan jasa; dan belanja modal. Belanja-belanja tersebut yang dapat 

memperluas lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan menyerap banyak tenaga 

kerja. 

C. Investasi 

Pengertian investasi atau penanaman modal dalam UU No 25 Tahun 2007 ialah 

semua wujud aktivitas menanam modal baik oleh investor dalam negeri maupun asing 

untuk melaksanakan usaha di wilayah RI. Dalam undang-undang tersebut juga 

dijelaskan bahwa salah satu diantara tujuan penanaman modal (investasi) adalah untuk 

meningkatkan lapangan kerja. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan 

penanam modal harus mengutamakan tenaga kerja WNI. 

Investasi sebagai sebuah faktor strategis yang mendukung perekonomian. Total 

investasi yang terjadi dalam sebuah negara menandakan taraf pertumbuhan ekonomi 
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negara/daerah terkait, jika total investasinya rendah maka memperlihatkan kelambanan 

dalam pertumbuhan ekonomi (Rosyidi, 2009). Menurut Nanga (2001), investasi secara 

makro merupakan besaran nilai yang sektor bisnis belanjakan untuk penambahan stok 

modal dalam kurun waktu tertentu. 

Secara hirarki investasi adalah menempatkan sejumlah modal pada saat ini yang 

bermaksud agar mendapatkan keuntungan masa depan (Halim, 2018). Investasi adalah 

pengeluaran atau penanaman modal dari perusahaan untuk pembelian barang modal 

dan alat produksi untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi produk pada 

perekonomian. Penambahan total barang modal menjadikan perekonomian 

bersangkutan mendapatkan produk yang lebih di masa mendatang (Sukirno, 2016). 

Investasi dapat disimpulkan dengan pengeluaran penanaman modal ataupun 

perusahaan guna melakukan pembelian berbagai barang modal dan pelengkapan-

pelengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan produk 

yang ada dalam perekonomian. 

Investasi yang dilaksanakan untuk penyediaan barang modal misalnya mesin dan 

alat produksi untuk meningkatkan output yang dihasilkan juga akan menambah 

penyerapan pekerja, sebab barang modal bersangkutan memerlukan SDM untuk 

mengoperasikannya. Semakin besar investasinya maka semakin memperbanyak 

permintaan pekerja, khususnya investasi yang sifatnya padat karya. Investasi 

mempengaruhi skala usaha dari sebuah industri kecil yang dapat berpengaruh pada 

kemampuan usaha terkait dalam penggunaan faktor produksinya, hal ini berkaitan 

dengan total investasi yang dilaksanakan perusahaan, sehingga akan mempengaruhi 
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taraf penyerapan tenaga kerja yang terjadi (Dumairy, 2006). Menurut Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 3 Ayat 2 

disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan investasi (penanaman modal) diantaranya 

untuk: 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;  

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Rosyidi (2009) mengungkapkan pengeluaran investasi berdasarkan 

penggunaannya, meliputi: 

1. Konstruksi  

Ialah sebuah wujud pembangunan atau pendirian objek baru atau belum ada 

sebelumnya, misalnya: bangunan pabrik, jalan raya, gedung, alat produksi lain, 

dan transportasi yang dibutuhkan oleh orang banyak. 

2. Rehabilitasi 

Ialah sebuah wujud pengeluaran investasi untuk perbaikan kerusakan bangunan 

dan fasilitas fisik yang mendukung kebutuhan masyarakat. 
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3. Ekspansi 

Ialah sebuah wujud pengeluaran investasi yang dipakai untuk memperluas 

investasi, yang berupa investasi fisik ataupun uang.  

Menurut Rosyidi (2009), investasi terbagi menjadi delapan jenis yang 

dikelompokkan menjadi empat kelompok, antara lain: 

1. Autonomous Investment dan Induced Investment 

Autonomous investment (investasi otonom) ialah investasi yang besarannya tidak 

mendapat pengaruh dari pendapatan namun dapat mengalami perubahan sebab 

terdapat perubahan-perubahan berbagai faktor diluar pendapatan. Berbagai 

faktor lain diluar pendapatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat 

investasi adalah tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, harapan pengusaha dan 

yang lainnya. Kemudian induced investment (investasi terpengaruh atau investasi 

terimbas) yaitu investasi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan. Investasi terimbas merupakan fungsi dari pendapatan karena fungsi 

investasi terimbas memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan. 

2. Publik Investment dan Private Investment 

Publik investment merupakan investasi yang dijalankan oleh pemerintah, baik 

pusat maupun daerah. Investasi jenis ini mempunyai sifat impersonal, sehingga 

pelaksanaan investasi publik investment tidak dilakukan secara personal. 

Berbagai pertimbangan yang menjadi penentu tingkat investasi lebih condong ke 

pelayanan dan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat Sedangkan private 

investment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pihak 
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swasta, sedangkan beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menentukan 

besar kecilnya investasi berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh dan 

prospek penjualan output dari nilai investasi. 

3. Domestic Investment dan Foreign Investment 

Domestic investment adalah investasi atau penanaman modal dalam negeri suatu 

negara. Sedangkan foreign investment adalah investasi atau penanaman modal 

asing yang dilakukan oleh negara lain dalam suatu negara tertentu, dimana negara 

tersebut memiliki faktor daya tarik yang dapat menarik investor negara lain untuk 

menanamkan modalnya. 

4. Gross Investment dan Net Investment 

Gross investment adalah total seluruh investasi atau seluruh penanaman modal 

yang dilaksanakan suatu negara tertentu selama periode waktu tertentu. Investasi 

bruto dapat bernilai positif atau nol tetapi tidak mungkin bernilai negatif. 

Sedangkan net investment adalah selisih antara seluruh investasi (investasi bruto) 

dengan penyusutan. Hal ini menunjukkan bahwa jika investasi bruto lebih besar 

daripada penyusutan maka perekonomian yang bersangkutan akan mengalami 

kemajuan, tetapi bila investasi bruto lebih kecil dari penyusutannya maka 

perekonomian tersebut akan terjadi kemunduran (decreasing economy). Lain 

halnya bila investasi bruto setara dengan penyusutannya atau hanya dapat 

menutup penyusutannya maka perekonomian tersebut tetap dalam keadaan awal 

(stationary state). 
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D. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam 

masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya 

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. 

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu 

mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah 

jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Tenaga kerja 

bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, pengalaman kerja dan pendidikan 

menambah keterampilan mereka (Sukirno, 2016). Perekonomian suatu negara dapat 

dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah produk nasional atau 

output yang diproduksi dalam perekonomian tersebut meningkat. 

Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan 

tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu 

tahun tertentu. Data pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara 

yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia 

mempunyai peranan penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang 

dicapai, dan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

Dalam konsep yang lebih spesifik, pengertian produk nasional atau pendapatan 

nasional dibedakan dua pengertian yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk 

Domestik Bruto (PDB). Produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi 
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milik warga negara suatu negara dinamakan Produk Nasional Bruto, sedangkan Produk 

Domestik Bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi 

di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara. Dari arti 

pengertian PNB dan PDB dapat disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut pada 

hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk 

menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2016). 

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah 

data produk domestik bruto atau PDB (Gross Domestic Product-GDP) yang mengukur 

pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Sementara data produk nasional 

bruto (Gross National Product-GNP) kurang lazim, karena hanya melihat batas 

wilayah, terbatas pada negara yang bersangkutan (Hasyim, 2016). 

Terdapat dua macam PDB yaitu PDB atas dasar harga berlaku dan atas dasar 

harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan 

PDB atas dasar harga kosntan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas 

dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi 

yang dihasilkan oleh suatu negara, sementara PDB atas dasar harga konstan atau PDB 

riil digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari 

tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dengan menggunakan 

pendapatan nasional riil yaitu PDB yang dihitung menurut harga-harga konstan. 

Tingkat (persentase pertambahan) pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan 
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PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat 

dihitung secara tahunan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: 

Pertumbuhan Ekonomi =  
Yt −  Yt − 1 

Yt − 1 
 X 100% 

Di mana Yt adalah PDB pada periode t, dan Yt-1 adalah PDB periode t-1 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja dapat 

dijelaskan dengan hukum Okun. Hukum Okun menjelaskan bahwa jika terjadi 

peningkatan tingkat pengangguran maka akan terjadi penurunan output riil. Hukum 

Okun juga menyatakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi lebih dari 2,5 persen atau 

ketika terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto riil sebesar 1 persen maka tingkat 

pengangguran akan berkurang sebesar 0,5 persen (Mankiw, 2007). Artinya bahwa 

terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 

Ketika PDB meningkat maka tenaga kerja yang terserap juga meningkat. 

Teori pertumbuhan ekonomi adalah teori yang menjelaskan mengenai faktor-

faktor yang menentukan kenaikan kegiatan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun 

dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, 

sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan tidak lain adalah suatu 

cerita yang logis bagaimana proses pertumbuhan terjadi (Boediono, 2009). 

Teori tentang faktor-faktor yang menentukan lajunya pertumbuhan ekonomi 

sudah banyak dikembangkan oleh para ahli ekonomi terdahulu, seperti teori yang 

dipelopori oleh Harord- Domar dan Teori Solow-Swan. 
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1. Teori Harrod-Domar 

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh ekonom setelah 

Keynes yakni Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Arsyad (2015) menguraikan 

asumsi teori Harrod-Domar yakni: 

a. Perekonomian dalam kondisi pengerjaan penuh dan barang modal yang terdiri 

dalam masyarakat dipergunakan secara penuh. 

b. Perekonomian meliputi sektor rumah tangga dan perusahaan. 

c. Jumlah tabungan masyarakat ialah proporsional dengan angka pendapatan 

nasional, artinya fungsi tabungan berawal dari titik nol. 

d. Kecenderungan untuk menabung (MPS) nilainya tetap, begitu pula ratio antara 

modal-output (COR) dan rasio pertambahan modal-output (ICOR). 

Pada teori ini diungkapkan yakni, bila menginginkan pertumbuhan ekonomi 

maka harus menabung dan melakukan investasi suatu proporsi tertentu dari output 

keseluruhannya. Semakin besar tabungannya dan selanjutnya diinvestasikan, maka 

dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya (Arsyad, 2015). 

2. Teori Solow-Swan 

Teori pertumbuhan ekonomi model Solow-Swan menggunakan unsur 

pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi serta besarnya 

output yang saling berinteraksi (Halsmayer & Hoover, 2013). Teori pertumbuhan 

Solow-Swan termasuk dalam kategori teori pertumbuhan neoklasik. Pertumbuhan 

ekonomi model pertumbuhan Solow-Swan menjelaskan bahwa pertumbuhan 

ekonomi didesain untuk memperlihatkan ketersediaan modal, angkatan kerja, dan 
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perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap output produk sebuah negara 

secara total (Mankiw, 2007). 

Model Solow bermula dari fungsi produksi Y/L = F(K/L) dan dinotasikan 

dengan y = f(k), yang mana y = Y/L dan k = K/L produksi memperlihatkan yakni 

total output per pekerja (Y/L) ialah fungsi dari total modal per pekerja (K/L) fungsi 

produksi mengasumsikan diminishing return terhadap modal yang menggambarkan 

kemiringan dari fungsi produksi bersangkutan. Kemiringan fungsi produksi 

mencerminkan produk marjinal modal yang menandakan total output tambahan 

yang diproduksi pekerja sewaktu memperoleh satu unit modal tambahan (Mankiw, 

2007). 

E. Inflasi 

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan yang terus-menerus dan cepat dalam 

tingkat harga. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara 

umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi timbul karena adanya 

tekanan dari sisi cost push inflation dari sisi demand pull inflation (Mishkin et al., 

2013). 

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi permintaan demand-pull inflation 

dan cost-push inflation. Demand-pull inflation dapat disebabkan oleh adanya kenaikan 

permintaan agregat yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran 

produksi agregat. Cost-push inflation disebabkan oleh turunnya produksi karena 

naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya 

perusahaan), nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh, kenaikan harga 
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bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan 

sebagainya. Pada umumnya analisis mengenai inflasi dihubungkan dengan sektor riil 

ataupun sektor moneter. Dalam sektor riil karena inflasi mempunyai pengaruh yang 

besar dalam proses produksi dan permintaan barang. Sedangkan dalam sektor moneter 

dianggap sebagai pemaju terjadinya inflasi (Boediono, 2014). 

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, yaitu teori kuantitas, 

teori Keynes, dan teori Strukturalis (Boediono, 2014). 

1. Teori kuantitatif adalah teori yang paling tua mengenai inflasi. Teori ini 

menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan 

harapan masyarakat mengenai harga-harga. Inti dari teori ini adalah sebagai 

berikut: (a) inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang 

beredar. Tanpa ada kenaikan jumalah uang yang beredar, kejadian seperti, 

misalnya, kegagalan panen, hanya menaikan harga-harga untuk sementara saja. 

Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar” bagi api inflasi. Bila jumlah uang 

tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab 

awal dari kenaikan harga tersebut. (b) laju inflasi ditentukan oleh laju 

pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat 

mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang. 

2. Teori Keynes merupakan teori yang menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut 

teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas 

kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah 

proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang 
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menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh 

masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi 

keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi 

jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan 

inflationary gap). Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan 

masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi 

permintaan yang efektif akan barang-barang. 

3. Teori strukturalis lebih didasarkan pada pengalaman negara-negara di Amerika 

Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi, terutama di negara berkembang, 

terutama lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian. 

Menurut teori ini ada dua masalah struktural di dalam perekonomian negara 

berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. Pertama, penerimaan ekspor 

tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan 

dengan pertumbuhan sektor lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh terms of trade 

yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang responsif terhadap 

kenaikan harga. Dengan melambatnya pertumbuhan ekspor, maka akan 

terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. 

Seringkali negara berkembang melakukan kebijakan substitusi impor meskipun 

dengan biaya yang tinggi dan mengakibatkan harga barang yang tinggi sehingga 

menimbulkan inflasi. Kedua, masalah struktural perekonomian negara 

berkembang lainnya adalah produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak 

elastis, yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat 
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pertambahan penduduk dan pendapatan per kapita sehingga harga makanan 

dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-

barang lainnya. Hal ini mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari 

pekerja sektor industri yang selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi dan 

pada gilirannya akan menimbulkan inflasi. Sementara itu, proses inflasi, dalam 

prakteknya, kemungkinan dapat mengandung aspek-aspek dari ketiga teori 

inflasi tersebut. 

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur laju 

inflasi selama satu periode tahun tertentu (Rahardja, 2018). Diantaranya yaitu: 

1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index) merupakan angka indeks yang 

menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam 

satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga 

barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. 

Dalam IHK, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau bobot tetap yang 

proporsional terhadap kepentingan relatif dalam anggaran pengeluaran 

konsumen. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot 

(weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap 

paling penting diberi bobot yang paling besar. Angka inflasi berdasarkan Indeks 

Harga Konsumen (IHK) diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan 

sebagai berikut: 

IHK =  
(IHKt)  − (IHKt − 1) 

IHKt − 1 
 X 100% 
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2. Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index) merupakan indeks 

yang digunakan untuk melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB 

sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (production price index). 

IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat 

produksi. Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah sama dengan 

berdasarkan IHK, yaitu: 

IHPB =  
(IHPBt)  − (IHPBt − 1) 

IHPBt − 1 
 X 100% 

3. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator), digunakan untuk mendapatkan gambaran 

inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya. Angka deflator ini dapat 

diperoleh melalui perhitungan, sebagai berikut: 

IHI =  
Harga tahun t

Harga tahun t − 1 
 X 100% 

Hubungan antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan dengan 

teori Kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan sebuah kurva yang menggambarkan 

trade off antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips merupakan kurva yang 

diturunkan dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Ketika para pembuat 

kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka 

pendek, pengangguran dan inflasi bergerak dalam arah berlawanan (Mankiw, 2007). 

Kurva Phillips adalah salah satu cara yang berguna untuk menunjukkan penawaran 

agregat, karena inflasi dan pengangguran merupakan ukuran kinerja perekonomian 

yang penting. 
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Gambar 2.1 Kurva Phillips 

Sumber: Mankiw (2007) 

Berdasarkan gambar 2.1 tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran memiliki 

hubungan negatif, dengan asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya 

kenaikan permintaan agregat. Kenaikan permintaan agregat, berdasarkan teori 

permintaan, permintaan akan naik dan akan diikuti oleh kenaikan harga. Tingginya 

inflasi sebagai cerminan kenaikan harga maka produsen akan meningkatkan kapasitas 

produksinya dengan menambah tenaga kerja (untuk meningkatkan output, tenaga kerja 

merupakan satu-satunya yang dapat meningkatkan output) untuk memenuhi 

permintaan tersebut. Dengan adanya peningkatan permintaan tenaga kerja, maka 

dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran akan mengalami penurunan 

(Mankiw, 2007). 

F. Kajian Pustaka 

Sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini 

merupakan landasan yang cukup kuat guna pengembangan kerangka teoritis dan 

menjawab berbagai permasalahan yang ada pada penelitian serta dapat digunakan 
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sebagai acuan empiris yang diperlukan oleh penelitian-penelitian di masa yang akan 

datang. 

Ewubare dan Maeba (2018) mengkaji pengeluaran publik dan lapangan kerja di 

Nigeria dari 1980 hingga 2017. Studi ini dipicu oleh alokasi anggaran pemerintah 

federal yang tidak mencukupi untuk beberapa sektor penting seperti sektor transportasi 

dan konstruksi yang cenderung memicu pembusukan di sektor konstruksi. Studi ini 

bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pengeluaran publik di sektor konstruksi dan 

transportasi terhadap tingkat lapangan kerja di Nigeria. Dalam pelaksanaannya, 

menggunakan metode ECM untuk data tahun 1980-2017 mengenai variabel 

penyerapan tenaga kerja dan pengeluaran publik di sektor konstruksi dan transportasi. 

Hasil jangka panjang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah 

akan mengatasi kesulitan dalam penyerapan tenaga kerja negara. 

Alimi dan Emmanuel (2018) menyelidiki dampak instrumen kebijakan fiskal 

terhadap penciptaan lapangan kerja di Nigeria dalam periode 1980-2015 dengan 

menggunakan uji Augmented Dickey Fuller untuk memperkirakan tingkat 

stasioneritas, uji kointegrasi Engel Granger untuk hubungan jangka panjang dan 

kuadrat terkecil biasa untuk perkiraan jangka panjang. Temuan menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah dan output manufaktur berdampak negatif terhadap tingkat 

pengangguran di Nigeria. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan output 

dari industri manufaktur menyerap banyak tenaga kerja di Nigeria. Temuan 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpotensi menciptakan lebih banyak 
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pekerjaan jika dibelanjakan untuk proyek modal yang sesuai yang mampu 

memfasilitasi penciptaan lapangan kerja dan menghubungkan pusat desa-kota dengan 

lancar dan tidak mendorong migrasi. Sektor manufaktur juga memiliki prospek untuk 

mengurangi pertumbuhan pengangguran, demikian pula sektor pertanian jika kebijakan 

diarahkan untuk meningkatkan outputnya. 

Adofu et al. (2012) menyelidiki pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap 

hasil pertanian dan lapangan kerja di sektor pertanian di Nigeria. Penelitian ini 

menggunakan teknik regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pertanian berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produksi pertanian serta penyerapan tenaga kerja di sektor 

pertanian di Nigeria. 

Faramarzi et al. (2014) meneliti dampak kebijakan fiskal pada penyerapan tenaga 

kerja dalam perekonomian Iran menggunakan VAR dan VECM serta uji kointegrasi 

Johansen selama 1976-2009. Hasil penelitiannya memperlihatkan jika adanya 

pengaruh positif signifikan dari variabel pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan 

tenaga kerja dan likuiditas, serta ada pengaruh negatif dari pajak terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

Beard et al. (2012) meneliti tentang efektivitas pengeluaran pemerintah untuk 

pertumbuhan pekerjaan (penyerapan tenaga kerja) sektor swasta. Hasil penelitian 

mengatakan bahwa bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap 

penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja sektor swasta di Amerika. 
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Abor dan Harvey (2008) menyelidiki pengaruh investasi langsung asing (FDI) 

pada penciptaan lapangan kerja dan upah di Ghana. Model regresi panel simultan 

digunakan untuk memperkirakan pengaruh FDI terhadap lapangan kerja dan upah. 

Hasilnya ialah FDI mempengaruhi signifikan dan positif secara statistik terhadap 

tingkat lapangan kerja di Ghana. FDI dapat meningkatkan upaya domestik secara 

signifikan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dalam perekonomian. 

Hasilnya dengan jelas menunjukkan bahwa aliran FDI mempengaruhi lapangan kerja 

secara kuantitatif. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor lain termasuk, produktivitas, 

upah, sub-sektor, dan lokasi sebagai faktor penting dalam mempengaruhi tingkat 

pekerjaan. 

Onwe & Olarenwaju (2014) menyatakan bahwa investasi berhubungan dengan 

pengangguran; tanpa investasi, pengangguran tinggi. Investasi meningkatkan 

akumulasi modal. Inflasi berdampak buruk pada daya beli moneter, investasi 

perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, efek destabilisasi inflasi terhadap 

pembangunan ekonomi banyak diperdebatkan, ada yang negatif dan positif. Tanpa 

investasi, akan ada tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat pengangguran 

yang tinggi, dan peningkatan taraf kemiskinan secara umum yang mengakibatkan 

sistem sosial dan politik yang tertekan. Investasi meningkatkan akumulasi modal, 

lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. 

Bashier dan Wahban (2013) mengkaji dampak variabel makroekonomi terhadap 

ketenagakerjaan di Yordania periode 1980-2012 dengan menggunakan pendekatan 

Full Modified Ordinary Least Square (FMOLS). Model ekonomi memasukkan 
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kesempatan kerja tenaga kerja sebagai variabel dependen sedangkan Produk Domestik 

Bruto (PDB) riil, Penanaman Modal Asing (FDI) riil, dan nilai total perdagangan 

merupakan variabel independen. Ada temuan empiris yang menunjukkan bahwa semua 

variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketenagakerjaan di pasar 

tenaga kerja Yordania. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto 

riil memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap lapangan kerja dan peningkatan 

Produk Domestik Bruto riil sebesar 10 persen menyebabkan peningkatan tingkat 

lapangan kerja sebesar 6,78 persen. Elastisitas ketenagakerjaan terhadap Penanaman 

Modal Asing riil adalah 0,267. 

Habanabakize et al. (2019) meneliti dampak jangka pendek dan panjang dari 

upah riil, produktivitas tenaga kerja dan pengeluaran investasi pada tingkat penyerapan 

pekerjaan di Afrika Selatan dengan menggunakan berbagai pendekatan ekonometrika, 

seperti model ARDL, ECM dan analisis kausalitas Toda–Yamamoto pada data time 

series kuartalan dari 1995Q1 sampai 2019Q1. Hasilnya mengungkapkan adanya 

hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Sementara hubungan 

positif ditemukan antara penyerapan lapangan kerja, pengeluaran investasi dan 

produktivitas tenaga kerja, ditemukan bahwa upah riil berdampak negatif pada tingkat 

penyerapan lapangan kerja jangka panjang. Selain itu, analisis jangka pendek 

menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja yang tertinggal mempengaruhi 

tingkat pekerjaan saat ini. Lebih lanjut, uji kausalitas memperlihatkan adanya 

hubungan kausalitas antara penyerapan lapangan kerja dan belanja investasi; dan 

hubungan searah antara lapangan kerja dan upah riil dan produktivitas tenaga kerja. 
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Rong et al. (2020) mengkaji pengaruh investasi asing langsung (FDI) dan pasar 

tenaga kerja pada pekerjaan Cina dengan menggunakan data dari 30 provinsi di 

Tiongkok tahun 2000–2015. Hasilnya ialah ada efek positif dari FDI terhadap 

pekerjaan dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja memainkan peran moderator positif 

yang signifikan, peningkatan FDI sebesar 1% dikaitkan dengan peningkatan lapangan 

kerja yang diharapkan sebesar 0,216. Selain itu, upah, modal manusia, dan investasi 

R&D memainkan peran mediasi positif ketika fleksibilitas pasar tenaga kerja 

memoderasi efek pekerjaan dari FDI. 

Debaere et al. (2010) menganalisis dampak FDI terhadap lapangan kerja. Studi 

ini menemukan bahwa investasi oleh perusahaan multinasional di negara berkembang 

memiliki dampak negatif pada kemungkinan situasi kerja jangka pendek perusahaan 

tertentu, sementara investasi di negara maju tidak mempengaruhi pertumbuhan 

lapangan kerja secara signifikan. 

Meyer (2017) menganalisis status quo ketenagakerjaan dan hubungannya dengan 

pertumbuhan ekonomi yang diukur sebagai pertumbuhan produk domestik bruto 

(PDB) di Afrika Selatan dengan menggunakan metode rangkaian waktu ekonometrik 

untuk mengetahui hubungan jangka panjang dan pendek antara lapangan kerja dan 

pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan data triwulanan dari tahun 2002 sampai 

2016. Variabel yang termasuk dalam penelitian ini terdiri dari lapangan kerja, PDB riil 

dan tingkat inflasi. Studi ini menemukan hubungan kointegrasi jangka panjang antar 

variabel. Analisis menunjukkan bahwa Afrika Selatan telah mengalami koefisien 
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ketenagakerjaan 0,96. Dalam analisis kausalitas Granger, studi tersebut menemukan 

bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan perubahan lapangan kerja. 

Widarjono (2020) mengkaji kekuatan hukum Okun asimetris di Malaysia, 

Filipina, dan Singapura (ASEAN-3) dengan menggunakan uji kointegrasi 

menggunakan NARDL dan model Pooled Mean Group (PMG) asimetris. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kointegrasi antara pengangguran dan output 

hukum Okun asimetris ada di semua negara yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa 

kenaikan dan penurunan ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap 

pengangguran di ASEAN-3. Lebih penting lagi, kemerosotan ekonomi memiliki 

dampak yang lebih besar pada pengangguran daripada ledakan ekonomi. Namun, Okun 

asimetris jangka panjang positif atau negatif bervariasi di setiap negara. Filipina 

menciptakan lebih banyak pekerjaan selama peningkatan ekonomi dan Singapura 

kehilangan lebih banyak pekerjaan selama penurunan ekonomi daripada negara lain. 

PMG asimetris menegaskan bahwa naik turunnya output domestik memiliki dampak 

signifikan terhadap pengangguran. Panel asimetris juga membuktikan bahwa 

penurunan ekonomi memiliki dampak yang lebih kuat terhadap pengangguran daripada 

peningkatan ekonomi di ASEAN-3. 

Faridi et al. (2015) meneliti pengaruh output sektoral (output sektor pertanian, 

industri, dan jasa) terhadap pekerjaan di Pakistan dengan menggunakan data tahunan 

mulai dari tahun 1972 hingga 2014. Hasil diestimasi menggunakan bentuk persamaan 

log-log. Penelitian ini menerapkan uji akar unit dan menemukan output sektor industri 

& jasa berpengaruh positif jangka panjang terhadap lapangan kerja. Inflasi (IHK), CPI, 
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dan populasi mungkin memiliki hubungan positif maupun negatif dengan pekerjaan. 

Hasil jangka pendek menunjukkan konvergen menuju keseimbangan jangka panjang. 

Skare dan Capolare (2014) mengkaji hubungan jangka pendek dan jangka 

panjang antara pertumbuhan lapangan kerja, inflasi dan pertumbuhan output dengan 

menerapkan uji kointegrasi dan kausalitas panel terhadap data untuk 119 negara selama 

periode 1970–2010. Hasil penelitian menemukan bukti kausalitas Granger positif yang 

berjalan dari pertumbuhan output ke pertumbuhan lapangan kerja dalam jangka 

pendek. Inflasi Granger menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja dan output dengan 

arah positif dalam jangka pendek dan arah negatif dalam jangka panjang. 

Vermeulen (2015) menyelidiki pengaruh inflasi terhadap lapangan kerja di 

Afrika Selatan melalui pengaruh inflasi pada output. Penelitiannya bertujuan untuk 

menentukan apakah inflasi yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada penciptaan 

lapangan kerja. Estimasi jangka panjang menemukan bukti kuat tentang hubungan 

negatif antara inflasi dan lapangan kerja, yang mengarah pada kesimpulan bahwa 

inflasi merugikan penciptaan lapangan kerja.  

N’Guessan (2018) menguji keberadaan hubungan jangka panjang yang stabil 

antara tingkat harga dan kesempatan kerja untuk sebuah negara Afrika. Hasil penelitian 

membuktikan hubungan jangka panjang yang stabil antara tingkat harga dan pekerjaan 

di Pantai Gading dan hubungan positif antara kedua variabel. Selain itu, tidak ada 

kausalitas antara kedua variabel tersebut dalam jangka pendek. Hasilnya menunjukkan 

bahwa di Pantai Gading, stabilitas inflasi mungkin tidak sebanding dengan 

maksimalisasi lapangan kerja. 
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Berdasarkan pemaparan kajian pustaka, terdapat perbedaan teknik analisis dan 

hasil penelitian. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan tersebut. 

Dimana penelitian ini akan menganalisis pengeluaran pemerintah, investasi, 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi DIY tahun 2010-2019. Dalam menganalisis datanya dilakukan dengan 

analisis regresi data panel. 

G. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

DIY 

Keynes berpendapat bahwa selama periode penurunan ekonomi, banyak 

pekerja yang diberhentikan dan membuat meningkatnya jumlah pengangguran. 

Dalam periode tersebut, intervensi pemerintah melalui belanja publik 

(pengeluaran pemerintah) diperlukan untuk mengurangi angka pengangguran. 

Menurut Keynes, pemerintah wajib membelanjakan banyak uang yang 

digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial yang dapat membuat 

banyak pekerja kembali mendapatkan pekerjaannya (Isiaka, 2020). Sehingga, 

ketika pasokan tenaga kerja meningkat maka taraf pengangguran pada akhirnya 

akan menurun. 

Peran pemerintah berupa belanja publik merupakan salah satu alternatif 

untuk mengaktifkan permintaan yang dapat menunjang perekonomian suatu 

wilayah yang mengalami tekanan dan dapat menyerap banyak tenaga kerja 

(Heilbroner, 1989). Sebagaimana yang telah disinggung di atas, pengeluaran 
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pemerintah dapat meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Hubungan ini dapat ditemukan pada studi 

Bruckner dan Pappa (2012) yang menyatakan bahwa ekspansi fiskal yang 

dinotasikan oleh pengeluaran pemerintah mampu menyebabkan peningkatan 

yang signifikan dalam lapangan kerja dan partisipasi tenaga kerja. 

Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H1 = pengeluaran pemerintah mempengaruhi positif dan signifikan pada 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY. 

2. Pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY 

Investasi memegang peranan penting dalam mengembangkan kehidupan 

perekonomian suatu wilayah, sebab penanaman modal dapat meningkatkan 

kapasitas produksi, pendapatan nasional dan membuka kesempatan kerja baru, 

selanjutnya akan menyerap banyak tenaga kerja (Todaro & Smith, 2012). Ketika 

investasi suatu wilayah membaik, maka lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan 

dan para penganggur dengan keterampilan khusus dapat memperoleh pekerjaan. 

Ini menyiratkan bahwa perusahaan yang memiliki potensi menumbuhkan 

investasi mereka memiliki kapasitas untuk menambah tenaga kerja produktif 

(Habanabakize et al., 2019). Dalam teori Harrod-Domar, dengan adanya 

investasi dapat meningkatkan kapasitas produksinya, dan hal tersebut akan 

berakibat pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja (Jhingan, 2014). 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, investasi diketahui dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja (Girma et al., 2002; Javorcik, 
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2015). Hubungan positif ini juga ditemukan dalam studi Saks (2008) dan Kerr et 

al. (2014) yang temuannya mendukung adanya hubungan jangka panjang antara 

investasi dan penyerapan tenaga kerja. Javorcik (2015) menunjukkan bahwa arus 

investasi menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang meningkatkan 

produktivitas perusahaan di negara berkembang. 

Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H2 = investasi berpengaruh positif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja 

di Provinsi DIY. 

3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

DIY 

Titik awal hubungannya antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja adalah fungsi produksi yang awalnya dikembangkan oleh Robert 

Solow (Sudrajat, 2008). Model tersebut merupakan hubungan antara output 

agregat dan input dalam produksi. Model ini mengasumsikan bahwa output 

agregat (Y) diproduksi dengan menggunakan dua input, modal (K) dan tenaga 

kerja (L). Fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y=F(K,L) 

Fungsi produksi dapat disederhanakan menjadi: 

Y=F(L) 

Fungsi produksi dapat dilihat dari dua sisi, penawaran dan permintaan. 

Pada sisi penawaran, output yang dihasilkan tergantung pada berapa banyak 

tenaga kerja yang digunakan. Sedangkan pada sisi permintaan, dikatakan bahwa 
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berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk output tertentu (Sudrajat, 

2008). Jadi, untuk fungsi permintaan dapat dirumuskan menjadi: 

L=F(Y) 

Studi empiris menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung 

berhubungan positif dengan penyerapan lapangan kerja. Di tingkat global, 

Kapsos (2006) menemukan bahwa setiap 1 persen tambahan pertumbuhan 

ekonomi, total lapangan kerja telah tumbuh antara 0,3 dan 0,38 persen. Tinjauan 

literatur lainnya oleh Basnett dan Sen (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi di bidang manufaktur dan jasa memiliki dampak yang sangat positif 

pada penyerapan tenaga kerja. Temuan empiris Widarjono (2020) di Filipina 

menunjukkan bahwa lebih banyak pekerjaan selama periode peningkatan 

ekonomi, sebaliknya di Singapura menunjukkan bahwa lebih banyak kehilangan 

pekerjaan selama periode penurunan ekonomi. 

Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H3 = pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY. 

4. Pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY 

Hubungan antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan 

dengan teori Kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan sebuah kurva yang 

menggambarkan trade off antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips 

merupakan kurva yang diturunkan dari kurva penawaran agregat jangka pendek. 

Inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Kenaikan 
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permintaan agregat akan diikuti oleh kenaikan harga. Sesuai dengan teori 

demand pull inflation, peningkatan permintaan agregat akan menyebabkan 

terjadinya peningkatan harga atau inflasi (Nur et al., 2012). Tingginya inflasi 

sebagai cerminan kenaikan harga maka produsen akan meningkatkan kapasitas 

produksinya dengan menambah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan 

tersebut (Mankiw, 2007). 

Hubungan positif antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja dapat 

ditemui dalam penelitian Skare dan Capolare (2014) untuk kasus di Norwegia, 

Jerman, Belanda dan Swedia. Temuan empiris lainnya oleh N’Guessan (2018) di 

Pantai Gading juga menemukan hal yang sama, bahwa terdapat hubungan jangka 

panjang yang positif dan stabil antara inflasi dan penyerapan tenaga kerja. 

Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H4 = inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi DIY. 
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Secara operasional, kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Peneliti menggunakan desain penelitian kuantitatif, yakni desain penelitian yang 

menitikberatkan pada uji teori dengan mengukur variabel yang diteliti menggunakan 

angka-angka, dan menganalisis data dengan cara statistik (Indriantoro & Supomo, 

2013). Tujuannya penelitian ini ialah membuktikan hipotesis yang diajukan. 

Disamping itu, untuk memperlihatkan arah hubungannya variabel bebas dengan 

variabel terikat (Kuncoro, 2001). Tahapan berikutnya, pendekatan ini akan 

menggunakan data yang berbentuk angka dengan satuan yang pasti, sehingga dapat 

dilakukan pengujian statistik. 

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data 

sekunder merupakan data penelitian yang didapatkan dengan melalui perantara, yang 

biasanya berbentuk catatan, bukti, atau laporan disusun dalam sebuah dokumen baik 

yang dipublikasi maupun tidak (Indriantoro & Supomo, 2013). Penelitian ini 

menggabungkan data sekunder jenis cross section dengan time series, sehingga 

kombinasi dari keduanya dinamakan dengan data panel (data di lampiran 1). 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, 

dimana peneliti secara langsung mengunjungi situs atau halaman tertentu untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. Secara umum, peneliti mengunduh seluruh data 

yang dibutuhkan pada situs BPS Provinsi DIY dan BAPPEDA Provinsi DIY selama      
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periode penelitian 2010-2019. Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data penyerapan tenaga kerja bersumber dari BPS Provinsi DIY. 

2. Data pengeluaran pemerintah bersumber dari BPS Provinsi DIY. 

3. Data investasi bersumber dari BPS Provinsi DIY dan BAPPEDA Provinsi DIY. 

4. Data pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 

Provinsi DIY. 

5. Data inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 

Penelitian ini berfokus pada Provinsi DIY, oleh karena penelitian ini memakai 

data panel, maka data yang dipergunakan ialah data dari 4 kabupaten (Sleman, Bantul, 

Kulonprogo dan Gunung Kidul) dan 1 kota (Yogyakarta) pada periode 2010-2019 

(lampiran 1). Data sebelum tahun 2010 banyak yang tidak diisi di beberapa kabupaten, 

sementara data sesudah tahun 2019 belum lengkap. 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel terikat (dependen) 

Dalam penelitian ini, penyerapan tenaga kerja diukur dari jumlah tenaga kerja 

yang bekerja di semua sektor lapangan usaha di Provinsi DIY. Berdasarkan pada UU 

No 13 Tahun 2003, tenaga kerja ialah tiap individu yang bekerja untuk memproduksi 

produk, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sendiri maupun untuk 

masyarakat. Dalam hal ini tenaga kerja yang dimaksud yaitu seseorang berusia 15 
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tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu selama periode penelitian, 

sebagaimana penelitian oleh Pramusinto dan Daerobi (2020) dan Kurniasih (2017). 

2. Variabel bebas (independen) 

Ada 2 variabel bebas dalam penelitian ini. Variabel bebas yang pertama yaitu 

pengeluaran pemerintah. Variabel pengeluaran pemerintah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah total realisasi belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak 

langsung dalam rupiah) di Provinsi DIY, sebagaimana digunakan oleh beberapa 

cendekiawan seperti Sasana dan Kusuma (2018) serta Maharda dan Aulia (2020). 

Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan, belanja daerah 

berupa seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang menggunakan 

ekuitas dana lancar, yang menjadi kewajiban daerah dalam setahun anggaran yang 

tidak akan didapat pembayarannya lagi oleh Daerah. 

Variabel bebas yang kedua adalah investasi. Menurut UU No 25 Tahun 2007, 

yang dimaksud investasi (penanaman modal) ialah semua jenis aktivitas penanaman 

modal, baik investor dalam negeri maupun asing untuk menjalankan bisnis di wilayah 

RI. Variabel investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total realisasi 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di 

Provinsi DIY (dalam rupiah), sebagaimana penelitian terdahulu oleh Yuliana et al. 

(2019) di Provinsi Sumatera Selatan. 

Variabel bebas yang ketiga pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi sebagai standar kehidupan materiil yang diharap akan 
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senantiasa mengalami peningkatan tiap waktu di seluruh negara (Mankiw, 2007). Suatu 

daerah dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka dipercaya tenaga 

kerja yang terserap semakin efektif. Dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan 

ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi dari database Badan Pusat Statistik 

Provinsi DIY. Notasi yang dipergunakan untuk menunjukkan variabel pertumbuhan 

ekonomi yang diteliti adalah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 

berdasarkan lapangan usaha (persen), seperti penelitian yang dilakukan oleh Feriyanto 

(2016). Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung secara tahunan dengan 

formulasi perhitungan sebagai berikut: 

PE =  
Yt −  Yt − 1 

Yt − 1 
 X 100% 

Variabel bebas yang keempat pada penelitian ini adalah inflasi. Inflasi dapat 

diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus 

dalam jangka waktu tertentu (Mishkin et al., 2013). Notasi yang digunakan untuk 

menunjukkan variabel inflasi pada penelitian ini adalah tingkat inflasi tahunan 

berdasarkan di Provinsi DIY selama periode 2010–2019, dinyatakan dalam satuan 

persen (%) sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Biro Analisa Anggaran dan 

Pelaksanaan APBN DPR RI (2014). Data diperoleh dari BPS Provinsi DIY. Angka 

inflasi diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut: 

IR =  
(CPIx)  − (CPIx − 1) 

CPIx − 1 
 X 100% 
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D. Metode Analisis 

Dalam pengujian statistik dan ekonometrika penelitian ini menggunakan 

observasi dengan data panel. Data dengan karakteristik panel adalah data yang 

berstruktur urut waktu dan antar unit atau cross section. Data ini dapat diperoleh 

dengan mengamati serangkaian observasi cross section (antar individu) pada suatu 

periode tertentu. Menurut Widarjono (2018), kelebihan menggunakan model regresi 

data panel diantaranya pertama, data panel yang merupakan gabungan data time series 

dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan 

menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi 

dari data time series dan cross section dapat menghilangkan masalah yang timbul 

ketika ada masalah penghilangan variabel (ommited-variable). Model regresi data 

panel dapat dituliskan dalam persamaan dasar sebagai berikut: 

∆TKit = α + β1PPit + β2INVit  + β3PEit + β4INFit + εit           

Dimana 

TK = Penyerapan tenaga kerja (jiwa)  i = cross section 

PP = Pengeluaran pemerintah (juta Rp)  t = time series 

INV = Investasi (juta Rp) 

PE = Pertumbuhan ekonomi (persen) 

INF = Inflasi (persen) 

α  = Konstanta 

β = Koefisien regresi masing-masing variabel 
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1. Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Widarjono (2018) menjelaskan bahwa dengan menggunakan data panel akan 

menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap unit individu 

dan setiap periode waktu. Dalam mengestimasi persamaan data panel akan sangat 

tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel 

gangguannya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, yaitu: 

• Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu. 

Perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan. 

• Diasumsikan slope adalah tetap dan intersep berbeda antar individu. 

• Diasumsikan slope tetap dan intersep berbeda baik antar waktu maupun antar 

individu. 

• Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu. 

• Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. 

Metode yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel ada tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. 

a. Common Effect Model 

Common Effect merupakan pendekatan koefisien tetap antar waktu dan 

individu. Pendekatan Common Effect merupakan teknik yang paling sederhana 

mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang 

sesungguhnya. Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek pada 

semua waktu. Kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan 
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keadaan yang sesungguhnya. Kondisi setiap objek saling berbeda, bahkan satu 

objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada 

waktu yang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu model yang dapat 

menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien 

regresor yang sama (Winarno, 2011). Model common effect dapat ditulis 

sebagai berikut: 

Yit= β0 + β1X1it + β2X2it + … + βnXnit + εit  (a) 

b. Fixed Effect Model 

Efek tetap disini maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstanta 

yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan 

koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (time invariant). 

Model ini juga sering disebut dengan Least Squares Dummy Variables dan 

disingkat LSDV, karena model ini menggunakan variabel semu (dummy) untuk 

membedakan satu objek dengan objek lainnya (Winarno, 2011). Persamaan 

model ini adalah: 

Y𝑖𝑡 = β0 + β1X1it + β2X2it + β3D1i + β4D2i + εit   (b) 

Keterangan: 

D1i = 1 untuk kabupaten/kota dan 0 untuk kabupaten/kota lainnya 

D2i = 1 untuk kabupaten/kota dan 0 untuk kabupaten/kota lainnya, dan 

begitu seterusnya. 
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c. Random Effect Model 

Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap 

yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. 

Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan 

residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu. 

Syarat untuk menganalisis dengan metode efek random adalah data silang harus 

lebih besar daripada banyaknya koefisien (Winarno, 2011). Bentuk persamaan 

model random effect dapat ditulis sebagai berikut: 

Yit = β0i + β1X1it + ….. + βnXnit +εit   (c) 

Dalam hal ini β0 bersifat random, sehingga dapat diekspresikan dalam 

persamaan: β0i = β0 + µi dimana i = 1, ..., n. 

2. Uji Spesifikasi Model 

Ada tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling tepat untuk 

mengestimasi regresi data panel. Pertama, uji Statistik F yang digunakan untuk 

memilih antara metode OLS (common effect) atau LSDV (fixed effect). Kedua, uji 

Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara metode OLS (common 

effect) atau GLS (random effect). Ketiga, uji Hausman test digunakan untuk 

memilih antara metode fixed effect atau random effect. 

a. Uji Chow 

Uji F Statistik merupakan uji perbedaan dua regresi yang digunakan untuk 

mengetahui teknik estimasi regresi data panel terbaik antara metode OLS 
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(common effect) dan metode LSDV (fixed effect) dengan melihat sum of 

squared residuals (RSS). Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut: 

 

Dimana 𝑆𝑆𝑅𝑅 dan 𝑆𝑆𝑅𝑈 merupakan sum of squared residuals teknik tanpa 

variabel dummy (common effect) yaitu sebagai restricted model dan teknik 

fixed effect dengan variabel dummy sebagai restricted model (Widarjono, 

2018). 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0: Model Common Effect (CEM) 

H1: Model Fixed Effect (REM) 

Apabila nilai probabilitas (Prob.) untuk cross section F > α = 5% maka H0 

diterima dan H1 ditolak dengan kata lain model yang terpilih adalah model 

common effect, tetapi apabila nilai probabilitas (Prob.) untuk cross section F < 

α = 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima dengan kata lain model yang terpilih 

adalah model fixed effect. 

b. Uji Hausman 

Widarjono (2018) menjelaskan ada dua hal yang menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan metode yang tepat antara fixed effect dan random effect. 

Pertama, tentang ada tidaknya korelasi antara error terms e𝑖𝑡 dan variabel 

independen 𝑋. Jika diasumsikan terjadi korelasi antara e𝑖𝑡 dan variabel 
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independen 𝑋 maka model random effect lebih tepat. Sebaliknya jika tidak ada 

korelasi antara e𝑖𝑡 dan variabel independen 𝑋 maka model fixed effect lebih 

tepat. Kedua, berkaitan dengan jumlah sampel di dalam penelitian. Jika sampel 

yang kita ambil adalah hanya bagian kecil dari populasi maka kita akan 

mendapatkan error terms 𝑒𝑖𝑡 yang bersifat random sehingga model random 

effect lebih tepat. 

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik chi- squares dengan 

degree of freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika 

kita menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari 

nilai kritisnya maka model yang tepat adalah fixed effect, sebaliknya apabila 

kita gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai Hausman lebih kecil dari 

nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model random effect. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0: Model Random Effect (REM) 

H1: Model Fixed Effect (FEM) 

Apabila nilai probabilitas (Prob.) untuk cross section random > α = 5% 

maka H0 diterima dan H1 ditolak dengan kata lain model yang terpilih adalah 

model random effect, tetapi apabila nilai probabilitas (Prob.) untuk cross 

section random < α = 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima dengan kata lain 

model yang terpilih adalah model fixed effect. 
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c. Uji Lagrange Multiplier 

Uji signifikansi random effect ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. 

Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi model random effect didasarkan 

pada nilai residual dari metode OLS. 

Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana 𝑛 = jumlah individu, 𝐹 = jumlah periode waktu, dan ê = residual 

metode OLS. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0: Model Common Effect (CEM) 

H1: Model Random Effect (REM) 

Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom 

sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar nilai 

kritis statistik chi-squares maka kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi 

yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect 

daripada metode OLS. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis maka kita menerima hipotesis nol. 
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Dengan demikian, estimasi random effect tidak bisa digunakan untuk regresi 

data panel, tetapi digunakan metode OLS (Widarjono, 2018). 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang 

diperoleh dari output hasil pengolahan data. Pengujian hipotesis diantaranya adalah 

Uji T yang digunakan untuk menguji keofisien regresi secara individu. Uji F 

digunakan untuk menguji koefisien (slope) regresi secara simultan. Sedangkan 

pengujian R-squared digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

a. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji-t) 

Uji signifikansi parsial atau yang biasa disebut dengan uji-t pada dasarnya 

menunjukkan apakah pengaruh satu variabel bebas secara individual terhadap 

variabel terikat signifikan secara statistik yang menggunakan signifikansi α = 

1%, 5%, 10%, dengan menganggap variabel lainnya konstan. Hipotesis dalam 

Uji T adalah sebagai berikut: 

H0 = βj 

H1 ≠ βj ; j = 0,1,2,3,4 … ,k 

Pengujian statistik uji T dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 



67 
 

 
 
 

 

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

• H0: β ≤ 0, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi 

variabel dependen secara signifikan. 

• H1: β < 0, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

• Jika nilai probabilitas lebih dari 0,01; 0,05; 0,1 (1%, 5%, 10%), maka H0 

diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

• Jika nilai probabilitas kurang dari 0,01; 0,05; 0,1 (1%, 5%, 10%), maka H0 

ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh 

secra signifikan dan positif terhadap variabel dependen. 

Tingkat kepercayaan (confidence level) dapat diartikan sebagai 

probabilitas atau kemungkinan bahwa estimasi yang disusun adalah benar. Nilai 

α = 5% memiliki arti bahwa kemungkinan estimasi kita benar adalah 95%, 

sedangkan kemungkinan salahnya 5%. Secara umum, nilai yang lazim 

digunakan dalam penelitian adalah 5%, namun sebenarnya masih 

dimungkinkan untuk menggunakan α = 1%, 5%, atau 10% (Sekaran & Bougie, 

2016). Gujarati (2004) biasanya menggunakan tingkat α = 5% di dalam 

pengujian tingkat signifikansi variabel, dan hanya pernah satu kali 

menggunakan tingkat α = 10%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan α = 
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1%, 5%, atau 10% diperbolehkan sebagaimana yang sudah banyak dilakukan 

oleh para peneliti dalam bidang ekonomi dan bisnis (Gujarati, 2004). 

b. Uji Signifikasi Simultan (Uji-F) 

Uji-F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model secara simultan mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat signifikan secara statistik. Secara umum hipotesisnya dituliskan 

sebagai berikut: 

𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 

𝐻1 = 𝛽1 = â2 = 𝛽3 = 𝛽4 = ⋯ = 𝛽𝑘 ≠ 0 

Pengujian statistik Uji F dinyatakan pada persamaan berikut: 

 

Dimana R2 adalah koefisien determinasi, n adalah jumlah cross section, T 

adalah jumlah time series dan K adalah jumlah variabel independen. Pada 

tingkat signifikansi 5% pengujian nya adalah sebagai berikut: 

• H0 diterima, H1 ditolak: F-hitung < F-tabel atau jika probabilitas F-hitung 

< tingkat signifikansi 5%. Artinya secara simultan variabel independen 

tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

• H0 ditolak, H1 diterima: F-hitung > F-tabel atau jika probabilitas F-hitung 

> tingkat signifikansi 5%. Artinya secara simultan variabel independen 

mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
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c. Uji Koefisien Determinasi R-squared (R2) 

Uji Koefisien Determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat sangat terbatas, dan sebaliknya. Menurut Sugiharto (2012), nilai 

yang mengukur tingkat kecocokan (goodnes of fit) dari model regresi yaitu 

seberapa mampu variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai 

pada R2 berkisar antara 0-1, semakin mendekati nilai 1 maka variasi semakin 

kuat variabel bebas mampu menjelaskan terhadap variabel terikat. Jika R2 

bernilai 1, maka variasi variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat, 

namun jika R2 sama dengan 0 maka variabel bebas tidak mampu menjelaskan 

variabel terikat. 

Terdapat Adjusted R-squared (Adj R2) yang digunakan untuk melihat 

baiknya model setelah dilakukan standardisasi variabel dependen mauun 

variabel independennya. Variabel yang di standardisasi adalah variabel 

dependen maupun independen yang telah distandarkan oleh standar deviasi dari 

masing-masing variabelnya. 
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Angkatan Kerja Bekerja

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DIY 

Penduduk usia kerja dapat diartikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun 

keatas (terdiri angkatan kerja dan bukan angkatan kerja). Proporsi penduduk yang 

tergolong “angkatan kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan perekonomian 

suatu wilayah (sedang bekerja). Gambar 4.1 menunjukkan keadaan ketenagakerjaan 

(angkatan kerja dan penduduk bekerja) Provinsi DIY. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Provinsi DIY 2010-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

. Selama periode penelitian (2010-2019), perekonomian Provinsi DIY 

digerakkan oleh setidaknya hampir dua juta orang pekerja per tahun, dengan tenaga 

kerja terbanyak pada tahun 2019 (2134750 tenaga kerja) dan tenaga kerja terbanyak 

tingkat kabupaten/kota pada tahun 2019 (Sleman sebanyak 649763 tenaga kerja). 

Mereka bekerja di berbagai lapangan usaha yang ada. Seperti contoh pada tahun 2019 
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(jumlah penduduk bekerja terbanyak selama periode penelitian), jumlah penduduk 

yang bekerja mayoritas dengan 3 lapangan pekerjaan utama, yakni pertanian, 

kehutanan, dan perikanan senilai 19,01%, perdagangan senilai 18,96%, dan industri 

pengolahan senilai 17,05% (Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Rata-Rata Penduduk Bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi DIY 2010-

2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

Selama periode penelitian, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan 

rata-rata penduduk bekerja terbesar di Provinsi DIY (sebanyak 584638 tenaga kerja), 

kemudian disusul Kabupaten Bantul sebanyak 518874 tenaga kerja, Kabupaten 

Gunungkidul sebanyak 398681 tenaga kerja, selanjutnya Kabupaten Kulonprogo 

sebanyak 232327 tenaga kerja dan Kota Yogyakarta sejumlah 211263 tenaga kerja. 

Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk bekerja (tenaga kerja) di Provinsi 

DIY (keseluhuran) tahun 2010-2019 adalah sebesar 1945783 tenaga kerja per tahun. 

Terkait dengan kondisi pengangguran, pengukuran tingkat penawaran tenaga 

kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dapat dilakukan dengan 
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TPT. TPT adalah a jumlah penganggur dibanding dengan total angkatan kerjanya. TPT 

digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam 

pembangunan (Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta, 2019). 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DIY 2010-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

Melihat fakta pergerakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang fluktuatif 

sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.3 di atas, maka berbagai kebijakan 

pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja masih perlu ditingkatkan guna menekan 

tingkat laju pengangguran sehingga berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang 

terserap.  

B. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi DIY 

Pengeluaran pemerintah masing-masing di 5 kabupaten/kota Provinsi DIY 

bermaksud untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan guna mencapai visi dan 

misi masing-masing wilayah pemerintahan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 

yang diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan diubah kembali menjadi 

Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah (pengeluaran pemerintah daerah) 

terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 
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Pengeluaran pemerintah (belanja daerah) masing-masing di 5 kabupaten/kota 

Provinsi DIY diharapkan mampu mendorong kegiatan produksi melalui 

pengembangan dan pembangunan sehingga akan menambah lapangan pekerjaan yang 

pada akhirnya dapat menyerap banyak tenaga kerja di 5 kabupaten/kota Provinsi DIY. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Rata-Rata Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi DIY 

2010-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

Rata-rata pengeluaran pemerintah (belanja daerah) tertinggi di kabupaten/kota di 

Provinsi DIY berada di Kabupaten Sleman sebesar 2.005.206 juta rupiah, disusul 

Kabupaten Bantul sebesar 1.700.538 juta rupiah, Kabupaten Gunungkidul sebesar 

1.422.731 juta rupiah, Kota Yogyakarta sebesar 1.344.246 juta rupiah, dan Kabupaten 

Kulonprogo sebesar 1.151.518 juta rupiah. 

Secara rata-rata, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan pengeluaran 

pemerintah tertinggi, fakta tersebut disebabkan karena rancangan pembangunan jangka 

menengah maupun jangka panjang serta pelayanan publik yang optimal (seperti 

peningkatan infrastruktur dan formulasi penataan ruang), sehingga pada periode 
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tertentu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Terbukti selama periode 

penelitian, rata-rata tenaga kerja yang terserap sebanyak 584638 jiwa per tahun, 

terbanyak dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota lain 

sebagaimana pemaparan di atas. 

C. Realisasi Investasi Provinsi DIY 

Investasi adalah salah satu indikator yang dapat memberikan pengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada sebuah wilayah. Beberapa hasil empiris membuktikan 

bahwa investasi memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Osabohien 

et al., 2020; Osei, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Rata-Rata Investasi di Kabupaten/Kota Provinsi DIY 2010-2019 

Sumber: BPS dan BAPPEDA DIY, data diolah 

Jika ditinjau secara spasial, rata-rata investasi per tahun tertinggi selama periode 

penelitian (2010-2019) dicapai oleh Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar 12,78 

triliun rupiah. Berikutnya yang nilai investasinya lebih rendah dari Kabupaten Sleman 

adalah Kota Yogyakarta sebesar 7,29 triliun rupiah. Selanjutnya Kabupaten Bantul 

investasinya sebesar 4,86 triliun rupiah dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 3,79 
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triliun rupiah. Meskipun pada tahun 2019 terjadi peningkatan cukup tinggi dari tahun 

sebelumnya (dari 4,65 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 8,42 triliun rupiah pada 

tahun 2019) tetapi secara rata-rata investasi Kabupaten Kulonprogo merupakan yang 

terendah, yaitu sebesar 3,03 triliun rupiah. 

Berdasarkan PERGUB DIY No. 8 tahun 2014 tentang rencana umum penanaman 

modal, Pemerintah Provinsi DIY berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan 

penanaman modal di Provinsi DIY dengan beberapa tujuan, diantaranya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah, meningkatkan kemampuan 

teknologi daerah, dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil 

dengan menggunakan dana yang bersumber dari daerah, luar daerah, maupun luar 

negeri. 

D. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY 

Secara umum kinerja perekonomian kabupaten/kota di Provinsi DIY selama 

periode 2010-2019 mengalami perubahan yang fluktuatif, dengan rata-rata laju 

pertumbuhan tertinggi sebesar 6,18 persen per tahun di Kabupaten Kulonprogo, 

kemudian diikuti Kabupaten Sleman dengan rerata 5,65 persen/tahun, selanjutnya Kota 

Yogyakarta dengan rerata 5,44 persen/tahun, Kabupaten Bantul dengan rata-rata 5,2 

persen per tahun dan pertumbuhan terendah sebesar 4,84 persen per tahun di Kabupaten 

Gunungkidul. Gambaran tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY 

menurut kabupaten/kota dapat disimak dalam gambar di bawah. 
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Gambar 4.6 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY 2010-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

Selama periode penelitian (2010-2019) struktur perekonomian Provinsi DIY 

didominasi beberapa lapangan usaha, diantaranya yaitu industri pengolahan; pertanian, 

kehutanan, dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum; dan konstruksi. 

Rata-rata peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi DIY periode penelitian 

dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan. Peran lapangan usaha tersebut 

mencapai 13,44 persen (peranan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 14,4 persen), 

kemudian lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 10,52 persen 

(peranan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 11,21 persen) dan lapangan usaha 

penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,84 persen (peranan tertinggi pada 

tahun 2019 sebesar 10,37 persen), serta lapangan usaha konstruksi sebesar 9,71 persen 

(peranan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 11,14 persen). Hal ini dapat dilihat dari 
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rata-rata peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB DIY 

selama periode penelitian (2010-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Rata-Rata Peranan PDRB Provinsi DIY 2010-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

E. Perkembangan Inflasi Provinsi DIY 

Inflasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010-2019 masih 

dibawah 10 persen. Artinya bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 

mengalami inflasi ringan. Dari besaran inflasi, dapat dikatakan inflasi Provinsi DIY 

relatif lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 6,96 persen. Tercatat inflasi yang 

paling tinggi adalah pada tahun 2010 yakni sebesar 7.17 persen. Menurut kelompok 

pengeluaran, inflasi relatif tinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 18,86 

persen. Untuk inflasi yang paling rendah adalah pada tahun 2016 yakni sebesar 2.29% 

hal ini terjadi karena tidak terlepas dari peningkatan koordinasi antar instansi terkait di 

Provinsi DIY melaui TPID yang berupaya malakukan pengendalian inflasi dari sisi 

supply. 
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Gambar 4.8 Perkembangan Inflasi Provinsi DIY 2010-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

F. Analisis Data Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Data pada penelitian ini memakai data sekunder yang meliputi penyerapan 

tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi 

yang bersumber dari BPS Provinsi DIY dan BAPPEDA Provinsi DIY. Periode data 

yang peneliti gunakan ialah mengandung data dalam 10 tahun yakni mulai tahun 

2010-2019, serta data cross section yang diteliti terdiri dari 5 kabupaten/kota di 

Provinsi DIY. Berikut hasil deskripsi data dari berbagai variabel yang diteliti: 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 TK PP INV PE INF 

 Mean  389156.5  1524848.  6355876.  5.458600 4.202800 

 Maximum  649763.0  2776995.  20330117  13.49000 8.020000 

 Minimum  185653.0  612912.0  1425086.  3.950000 0.900000 

 Std. Dev.  155825.8  521429.7  4311327.  1.498248 1.879870 

 Observations  50  50  50  50 50 

Sumber: data diolah, lampiran 2 
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Selama periode pengamatan (2010-2019) nilai tertinggi penyerapan tenaga 

kerja Provinsi DIY terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Sleman sebesar 649763 

tenaga kerja. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2019, sebanyak 51,59 persen dari 

jumlah tenaga kerja tersebut berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sementara 

itu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja tahun 2019 di Kabupaten 

Sleman adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 

22,17 persen. Nilai terendah penyerapan tenaga kerja Provinsi DIY terjadi pada 

tahun 2010 di Kota Yogyakarta sebesar 185653 tenaga kerja. Sedangkan rata-rata 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY periode 2010-2019 berada pada level 

389156,5 dengan standar deviasi sebesar 155825,8. 

Kabupaten/kota dengan pengeluaran pemerintah paling besar adalah 

Kabupaten Sleman tahun 2019 yakni 2.776.995 (juta rupiah), sementara paling 

rendah adalah Kabupaten Kulonprogo di tahun 2010 senilai 612.912 (juta rupiah). 

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten di Provinsi DIY dengan jumlah penduduk 

yang paling besar (1.219.640 jiwa di tahun 2019), sedangkan Kabupaten 

Kulonprogo dengan jumlah penduduk hanya 430.220 jiwa pada tahun 2019. 

Terkait dengan investasi, rata-rata investasi per tahun di Provinsi DIY selama 

periode 2010-2019 sebesar 6,35 triliun rupiah. Investasi terbesar di Provinsi DIY 

terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Sleman sebesar 20,33 triliun rupiah, atau 

menyumbang kira-kira 38,30 persen terhadap total investasi di Provinsi DIY pada 

tahun 2019. Sedangkan nilai investasi paling rendah di Provinsi DIY terjadi pada 

tahun 2010 di Kabupaten Kulonprogo senilai 1,42 triliun rupiah. 
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Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (PE) dari seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi DIY mencapai 5.458600 persen dengan angka terendah 3.950000 persen 

(Kabupaten Kulonprogo, 2010) dan angka tertinggi 13.49000 persen (Kabupaten 

Kulonprogo, 2019). Fakta ini menjelaskan bahwa rentang laju pertumbuhan 

ekonomi tertinggi mencapai 3,4 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi terkecilnya. 

Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo tahun 2019 

dipercepat oleh adanya pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan 

jalan jalur lintas selatan, perbaikan saluran irigasi dan jalan raya, tahap 

pembangunan fisik bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), dan lain 

sebagainya. 

Rata-rata inflasi pada periode penelitian (2010-2019) di Provinsi DIY sebesar 

4.2 persen dengan inflasi tertinggi sebesar 8.02 yang terjadi di Kabupaten 

Gunungkidul pada tahun 2013 dan nilai inflasi terrendah sebesar 0.9 yang terjadi di 

Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2013. 

2. Analisis Regresi Data Panel 

a. Uji Spesifikasi Model 

Model regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan tiga 

pendekatan, yaitu common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan 

random effect model (REM). Berikut adalah tabel hasil uji spesifikasi model dari 

ketiga metode tersebut. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Spesifikasi Model 

Variabel Model I 

CEM 

Model II 

FEM 

Model III 

REM 

Konstan 11.69339 

(0.0000) 

12.53945 

(0.0000) 

11.69339 

(0.0000) 

Pengeluaran 

Pemerintah 

7.46E-07 

(0.0000) 

1.48E-07 

(0.0144) 

7.46E-07 

(0.0000) 

Investasi      -1.72E-08 

(0.3271) 

3.74E-10 

(0.9707) 

-1.72E-08 

(0.0002) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-0.040746 

(0.2021) 

0.004397 

(0.6165) 

-0.040746 

(0.0000) 

Inflasi 0.067962 

(0.0144) 

-0.001542 

(0.8367) 

0.067962 

(0.0000) 

N 50 50 50 

R-squared 0.504477 0.972592 0.504477 

F-statistic 11.45327 

(0.00002) 

181.8656 

(0.0000) 

11.45327 

(0.000002) 

Chow Test 144.739347 

(0.0000) 

Hausman Test 7.265604 

(0.0530) 

LM Test Breusch-

Pagan 

72.99100 

(0.0000) 

Sumber: Data diolah, 2021 

Uji spesifikasi model untuk memilih model terbaik pada regresi data panel 

dilakukan dengan tiga teknik. Pertama, adalah uji chow atau uji likelihood ratio 

yang digunakan untuk memilih model yang tepat antara common effect (CEM) 

atau model fixed effect (FEM). Hasil pengujian menunjukkan nilai 

probabilitasnya adalah 0,0000 < 0,05 tingkat signifikansi, maka hipotesis nol 

ditolak dan menerima hipotesis satu, dengan kata lain model yang tepat adalah 

fixed effect (FEM). 
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Kedua, adalah uji hausman yang digunakan untuk membandingkan model 

fixed effect (FEM) dengan model random effect (REM). Hasil pengujian 

menunjukkan nilai probabilitasnya adalah 0,0530 > 0,05 tingkat signifikansi, 

maka hipotesis nol diterima dan menolak hipotesis satu, dengan kata lain model 

yang tepat adalah random effect (REM). Hasil yang diperoleh dari chow test dan 

hausman test menemukan dua model terbaik yaitu model fixed effect (FEM) dan 

model random effect (REM), maka dilakukan satu pengujian lagi untuk memilih 

model yang paling tepat diantara keduanya dengan uji lagrange multiplier (LM). 

Hasil uji LM Breusch-Pagan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 > 

0,05 tingkat signifikansi. Hal ini berarti hasil pengujian signifikan pada taraf 

nyata 5% sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu diterima. Model yang 

tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model random effect (REM). 

b. Uji Hipotesis 

Estimasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data 

panel dengan pendekatan terpilih adalah random effect model (REM). Pada 

penelitian ini menggunakan nilai signifikansi α sebesar 5% (0,05). Hasil 

pengujian statistik secara simultan dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F 

sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha 5%. Sehingga 

keputusannya adalah hipotesis nol ditolak dan menerima hipotesis alternatif. 

Selanjutnya adalah hasil pengujian signifikansi parameter secara parsial akan 

dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.3 Hasil Model Terpilih (REM) 

Variabel Koefisien Standar Eror t-Statistik Prob. 

PP 7.46E-07 3.69E-08 20.21921 0.0000*** 

INV -1.72E-08 4.27E-09 -4.021124 0.0002*** 

PE -0.040746 0.007755 -5.253878 0.0000*** 

INF 0.067962 0.006576 10.33463 0.0000*** 

C 11.69339 0.072622 161.0163 0.0000*** 

R-Squared 0.504477 

Adj. R- 
Squared 

0.460430 

F-statistic 11.45327 

Prob. (F- 
statistic) 

0.000002 

Sumber: Data diolah, 2021 

Keterangan: ***; **; * stasioner pada =1%, 5% dan 10% masing-masing. 

 

Berdasarkan output pada tabel, maka hasil dari regresi data panel dengan 

pendekatan random effect adalah sebagai berikut: 

TK = 11.69339 + 0.000000746 PP -0.0000000172 INV -0.040746 PE + 

0.067962 INF + e 

Nilai konstanta dari hasil regresi tersebut adalah 11.69339 yang berarti 

bahwa apabila semua variabel independen bernilai nol, maka terjadi kenaikan 

penyerapan tenaga kerja sebesar 11.69339. Dengan nilai probabilitas sebesar 

0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% berarti bahwa ketika semua 

variabel independen bernilai nol maka akan memberikan pengaruh terhadap 

variabel penyerapan tenaga kerja. 
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Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar 

0.000000746 dengan probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 yang 

berarti bahwa tingkat pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Oleh karena variabel pengeluaran pemerintah tidak 

logaritmik, sedangkan variabel penyerapan tenaga kerja logaritmik, maka dalam 

konsep ekonometrika disebut dengan model semilog (Gujarati, 2004). Artinya, 

nilai koefisien dapat diartikan sebagai nilai elastisitas jika dikalikan terlebih 

dahulu dengan nilai 100. Nilai koefisien sebesar 0.000000746 menunjukkan 

bahwa kenaikan 1 persen pengeluaran pemerintah akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja sebesar 0.0000746 persen. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis H1 diterima. 

Variabel investasi memiliki nilai koefisien sebesar -0.0000000172 dengan 

probabilitas sebesar 0.0002 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa tingkat 

investasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena 

variabel investasi tidak logaritmik, sedangkan variabel penyerapan tenaga kerja 

logaritmik, maka dalam konsep ekonometrika disebut dengan model semilog 

(Gujarati, 2004). Artinya, nilai koefisien dapat diartikan sebagai nilai elastisitas 

jika dikalikan terlebih dahulu dengan nilai 100. Nilai koefisien sebesar -

0.0000000172 menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen investasi akan 

menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.00000172 persen. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis H2 ditolak. 
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Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar -0.040746 

dengan probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, 

tetapi dengan arah yang negatif. Oleh karena variabel pertumbuhan ekonomi 

tidak logaritmik, sedangkan variabel penyerapan tenaga kerja logaritmik, maka 

dalam konsep ekonometrika disebut dengan model semilog (Gujarati, 2004). 

Artinya, nilai koefisien dapat diartikan sebagai nilai elastisitas jika dikalikan 

terlebih dahulu dengan nilai 100. Nilai koefisien sebesar -0.040746 menunjukkan 

bahwa kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menurunkan penyerapan 

tenaga kerja sebesar 4.0746 persen. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

H3 ditolak. 

Variabel inflasi memiliki nilai koefisien sebesar 0.067962 dengan 

probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa tingkat 

inflasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena 

variabel inflasi tidak logaritmik, sedangkan variabel penyerapan tenaga kerja 

logaritmik, maka dalam konsep ekonometrika disebut dengan model semilog 

(Gujarati, 2004). Artinya, nilai koefisien dapat diartikan sebagai nilai elastisitas 

jika dikalikan terlebih dahulu dengan nilai 100. Nilai koefisien sebesar 0.067962 

menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen inflasi akan meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja sebesar 6.7962 persen. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

H4 diterima. 
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Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Berdasarkan hasil uji R-

squared diperoleh nilai sebesar 0.504477 yang berarti bahwa 50,4% dari variabel 

dependen yaitu penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independennya. Sisanya sebesar 49,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dicantumkan dalam model penelitian. 

G. Pembahasan 

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X1) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) di 

Provinsi DIY 

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan dapat diartikan bahwa 

peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 0,0000746 persen. Temuan 

ini mendukung teori Keynes, dimana pemerintah wajib membelanjakan banyak 

uang yang digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial yang dapat 

membuat banyak pekerja kembali mendapatkan pekerjaannya (Isiaka, 2020). 

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan dimana pemerintah 

menggunakan program pengeluarannya untuk menghasilkan efek yang diinginkan 

seperti penyediaan jalan yang baik, fasilitas infrastruktur, pengentasan kemiskinan, 

penyediaan sekolah dan pusat kesehatan, penciptaan lapangan kerja serta 

menghindari efek yang tidak diinginkan seperti kemiskinan, perawatan kesehatan 

yang buruk, pendidikan yang buruk, perumahan yang buruk, makanan yang tidak 

sehat dan pendapatan rendah serta pengangguran (Obisike et al., 2020). Ketika 
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pasokan tenaga kerja meningkat maka taraf pengangguran pada akhirnya akan 

menurun. 

Hasil penelitian ini sependapat dengan temuan Ewubare dan Maeba (2018) 

dan Alimi dan Emmanuel (2018) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah 

berpotensi menciptakan lebih banyak pekerjaan jika dialokasikan untuk proyek 

yang sesuai dan yang mampu memfasilitasi penciptaan lapangan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Belanja Daerah Provinsi DIY 2010-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

Mengacu pada data statistik di atas, realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi 

DIY sendiri selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya (selama periode penelitian). 

Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin 

menurunnya porsi belanja pegawai. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang 

digunakan untuk belanja pegawai, maka APBD dapat dioptimalkan untuk 

mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti 

belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung 
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belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan 

konektivitas dengan pembangunan-pembangunan yang menyerap banyak tenaga 

kerja (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017). Artinya porsi belanja 

modal yang lebih besar daripada belanja pegawai merupakan belanja daerah yang 

berkualitas. 

Berdasarkan hal tersebut, maka belanja daerah Provinsi DIY tergolong 

berkualitas, karena realisasi belanja modal yang selalu lebih besar daripada realisasi 

belanja pegawai langsung. Fenomena tersebut dapat dilihat dari persentase sub 

elemen belanja modal dan belanja pegawai langsung terhadap total belanja daerah 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Sub Elemen Belanja Modal Provinsi DIY 2010-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DIY harus menjaga stabilitas besaran 

dan struktur alokasi belanja modal pada periode-periode selanjutnya yang sesuai 
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dengan kebutuhan pembangunan dan potensi daerah, agar terciptanya lapangan 

kerja dan meningkatkan serapan tenaga kerja lapangan kerja serta menghindari efek 

yang tidak diinginkan seperti kemiskinan pendapatan rendah dan pengangguran. 

2. Pengaruh Investasi (X2) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) di Provinsi DIY 

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan dapat diartikan bahwa 

peningkatan investasi sebesar 1 persen akan berpengaruh terhadap penurunan 

penyerapan tenaga kerja sebesar 0.00000172 persen. Temuan ini tidak mampu 

mendukung teori Harrod-Domar yang mendalilkan bahwa adanya investasi akan 

meningkatkan kapasitas produksi, meningkatnya produksi berdampak pada 

peningkatan tenaga kerja (Jhingan, 2014). Penelitian ini mengkonfirmasi temuan 

sebelumnya yang dilakukan oleh Daniela et al. (2019) untuk kasus di Romania. 

Temuan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara investasi 

dan pekerjaan (penyerapan tenaga kerja), yang mungkin disebabkan oleh fakta 

bahwa kebutuhan sumber daya manusia tidak lagi menjadi prioritas di beberapa 

sektor kegiatan karena teknologi (padat modal). 

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang 

dilakukan oleh Liu (2012), Sitompul dan Simangunsong (2019) dan Inekwe (2013) 

yang menyatakan bahwa masuknya aliran investasi asing akan menghambat tingkat 

pertumbuhan lapangan kerja. Penelitian lain oleh Makhob dan Kaseeram (2019) 

juga menyimpulkan hal serupa, dimana investasi asing tidak mampu menyerap 

banyak tenaga kerja (bahkan pengaruhnya cenderung negatif). 
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Salah satu faktor yang menyebabkan investasi tidak mampu meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY adalah adanya hubungan yang tidak 

sinkron yang terjadi antara investasi dan kesempatan kerja. Hubungan tersebut 

terjadi sebab akumulasi modal yang digunakan untuk pembelian mesin dan 

peralatan canggih. Artinya industri di Provinsi DIY lebih bersifat padat modal 

(capital intensive) daripada padat karya (labor intensive). Hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 Nilai PMTB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DIY 2017-2019 

Lapangan Usaha 
Nilai PMTB (Milyar) Tenaga Kerja (persen) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
425,94 485,41 293,56 21,37 20,40 19,01 

Pertambangan dan 

Penggalian 
51,36 141,50 44,96 0,68 0,89 0,74 

Industri Pengolahan 3.235,34 2.462,00 3.038,24 16,09 16,38 17,05 

Pengadaan Listrik dan Gas 86,43 64,28 108,16 0,17 0,28 0,17 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah, dan Daur Ulang 

17,37 22,64 41,41 0,21 0,25 0,19 

Konstruksi 2.711,01 4.612,88 5.743,52 7,25 7,58 6,73 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

1.844,94 1.610,43 1.586,32 18,16 18,57 18,96 

Transportasi dan 

Pergudangan 
3.287,27 5.481,50 4.167,18 2,69 3,60 3,98 

Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
3.049,27 2.938,76 3.986,90 8,85 9,81 9,43 

Informasi dan Komunikasi 3.443,93 3.277,64 4.019,88 1,39 0,77 0,98 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
525,66 1.003,81 1.482,05 1,83 1,62 1,54 

Real Estate 1.460,05 1.471,54 1.666,57 0,09 0,09 0,07 

Jasa Perusahaan 327,44 274,94 355,40 2,98 2,36 2,45 
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Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan, 

dan Jaminan Sosial Wajib 

2.036,44 1.630,66 1.380,09 3,14 3,49 3,60 

Jasa Pendidikan 2.117,50 2.068,56 2.401,40 6,16 5,58 6,91 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
725,65 677,79 784,74 2,16 1,66 2,18 

Jasa lainnya 723,23 700,61 752,26 6,76 6,68 6,02 

Sumber: BAPPEDA DIY, data diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, investasi PMTB 

tertinggi ada pada sektor konstruksi dengan nilai sebesar 5.743,52 miliar rupiah, 

akan tetapi sektor konstruksi tersebut hanya mampu menyerap tenaga kerja 6,73 

persen. Selanjutnya pada sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai investasi 

PMTB sebesar 4.167,18 miliar rupiah yang hanya mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 3,98 persen. Pada tahun yang sama, nilai investasi PMTB sektor pertanian, 

pehutanan, dan perikanan hanya sebesar 293,56 miliar rupiah dan paling banyak 

menyerap tenaga kerja sebanyak 19,01 persen. Fakta ini semakin mempertegas 

bahwa industri di Provinsi DIY lebih bersifat padat modal (capital intensive) 

daripada padat karya (labor intensive). 

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X3) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Provinsi DIY 

Hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan nilai koefisien sebesar -

4,0746 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY. 

Temuan ini tidak mampu mendukung fungsi produksi yang dilihat pada sisi 

permintaan, yang menjelaskan bahwa banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan 
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tergantung produksi dan output tertentu (Sudrajat, 2008). Temuan ini juga tidak 

mampu mendukung Hukum Okun, yang menggambarkan korelasi positif antara 

pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja atau hubungan negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Hukum ini menyatakan dalam 

bentuknya yang paling sederhana bahwa peningkatan satu persen dalam PDB akan 

menghasilkan penurunan pengangguran sebesar 0,3-0,5 persen (Okun, 1962).   

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh 

Kumaat (2021) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan 

negatif secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja. Beberapa penelitian lain 

juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai efek yang 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Seperti penelitian Kim et al. (2020) yang 

menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan 

pengangguran di Vietnam, artinya bahwa laju pertumbuhan ekonomi berdampak 

negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Studi empiris lain oleh Stanila et 

al. (2014) menjelaskan bahwa tingginya laju pertumbuhan ekonomi (PDB) tidak 

mampu menyerap banyak tenaga kerja di beberapa negara di eropa.  

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Provinsi DIY, artinya bahwa tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak mampu 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurut Kurniasih (2017), hal tersebut 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persentase pertumbuhan 

ekonomi yang didominasi oleh besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. 

Provinsi DIY merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang didominasi 
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oleh besarnya konsumsi rumah tangga dengan rata-rata 65,12 persen per tahun 

(selama periode penelitian). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Persentase PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi DIY 2010-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

Penyebab kedua dapat dilihat dari elastisitas kesempatan kerja (EKK), karena 

semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi 

akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas (Kurniasih, 2017). 

Tetapi faktanya bahwa pada periode penelitian (2010-2019), elastisitas kesempatan 

kerja di Provinsi DIY bersifat inelastis, yaitu hanya 0,34. Angka EKK yang inelastis 

dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY dalam kurun waktu 

tersebut lebih bersifat padat modal dan masih kurang bisa menyerap peluang kerja. 

Bisa jadi, pertumbuhan ekonomi lebih berbasis pada industri dengan penggunaan 

teknologi yang semakin canggih sehingga kesempatan kerja yang tersedia semakin 

sedikit (Badan Pusat Statistik DIY, 2020). 



94 
 

 
 

4. Pengaruh Inflasi (X4) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DIY 

Hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan nilai koefisien sebesar 

6,7962 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Artinya bahwa inflasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY, semakin tinggi 

inflasi maka semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Temuan ini mendukung 

Kurva Philips yang menyatakan bahwa adanya korelasi negatif antara tingkat 

pengangguran dan inflasi, artinya bahwa tingkat inflasi yang rendah cenderung 

memiliki penyerapan tenaga kerja yang rendah, sedangkan angka inflasi yang tinggi 

cenderung memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi pula (Mankiw, 2007). 

Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Skare dan 

Capolare (2014) yang menemukan variabel inflasi memiliki arah yang positif 

terhadap lapangan kerja dalam jangka pendek. Ini menegaskan gagasan bahwa 

inflasi memiliki dampak yang menguntungkan pada pekerjaan dalam jangka 

pendek. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Bhattarai (2016) juga 

menyimpulkan hal serupa, bahwa fenomena kurva Phillips masih signifikan secara 

empiris untuk 28 dari 35 negara-negara OECD. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

inflasi mempengaruhi pekerjaan (penyerapan tenaga kerja) di 28 negara-negara 

OECD. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kurva Phillips berlaku di Provinsi DIY. 

Hal ini berarti, apabila terjadi inflasi maka perusahaan akan berupaya meningkatkan 

outputnya demi memenuhi kebutuhan pasar, dengan demikian perusahaan akan 
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membutuhkan banyak tenaga kerja demi memenuhi kebutuhan masyarakat, 

akibatnya pengangguran kian menurun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

dari inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY. Kondisi ini terjadi 

karena inflasi yang terjadi di Provinsi DIY disebabkan oleh kenaikan permintaan 

agregat, akibatnya adalah volume permintaan masyarakat atas barang dan jasa 

menjadi naik, harganya pun juga terus meningkat. Fakta ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Laju Inflasi Prov DIY menurut Kelompok Pengeluaran 2015-2019 

Sumber: BPS DIY, data diolah 

Perkembangan tingkat inflasi (dari tahun ke tahun) menurut kelompok 

pengeluaran selama lima tahun terakhir (2015-2019) secara umum menunjukkan 

adanya kenaikan. Pada tahun 2016, kelompok pengeluaran bahan makanan 

mengalami kenaikan sebesar 6,58 persen (tertinggi). Sedangkan hanya pada 
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kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi yang mengalami penurunan 

harga sebesar 2,07 persen pada tahun 2016. 

Dari perspektif kebijakan ekonomi, Pemerintah Provinsi DIY tidak boleh 

mengabaikan peran inflasi, karena inflasi memiliki kontribusi yang signifikan untuk 

menciptakan lapangan kerja dan dengan demikian mengurangi pengangguran 

(Drobyshevskiy et al., 2019). Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas harga 

dan memperluas lapangan kerja yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di 

Provinsi DIY dalam waktu bersamaan, maka harmonisasi kebijakan makroekonomi 

yang tepat sasaran khususnya kebijakan penargetan inflasi menjadi sangat penting. 

H. Pembahasan Perspektif Ekonomi Islam 

Beberapa temuan penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah dan inflasi dapat 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY, sedangkan investasi dan 

pertumbuhan ekonomi menurunkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY. Temuan 

ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Provinsi DIY dalam menangani 

perekonomian daerah berupa pengalokasian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter 

(sasaran inflasi) dengan tepat sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut terlihat bahwa pentingnya peran 

pemerintah dalam mengatur sistem perekonomian suatu wilayah, termasuk 

pengalokasian belanja daerah dan target inflasi untuk meningkatkan pertumbuhan 

penyerapan tenaga kerja, maupun kegiatan perekonomian lainya. Dalam ekonomi 

Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. 

Oleh karena itu, Al-Mawardi (1995) menegaskan bahwa fungsi utama pemerintah 
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adalah merumuskan kebijakan dalam pengelolaan anggaran negara yang berbentuk 

kebijakan fiskal. 

Anggaran belanja atau APBD dikelola untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera dengan indikator antara lain membangun infrastruktur untuk kepentingan 

umum dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang sesuai dengan 

ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan, serta tidak ada penyimpangan 

dalam mengelola sumber daya penerimaan dan pengeluaran keuangan negara (Jaelani, 

2018). Peran pemerintah terhadap permasalahan ekonomi rakyat ditujukan untuk 

menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan menjaga hak masing-masing individu, 

sehingga akan menjamin terciptanya kesejahteraan (Nawawi, 2009). Intervensi 

pemerintah dalam sistem perekonomian tertuang dalam Q.S. An-Nisaa’ ayat 59: 

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللِا َواْليَ ْوِم  َشْيٍء ََي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللاَ َوَأِطيُعوا الراُسوَل َوأُوِل اْْلَْمِر ِمْنُكْم ۖ َفِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف  فَ ُردُّوُه ِإََل اَّللِا َوالراُسوِل ِإْن ُكن ْ

ِلَك َخْْيٌ َوَأْحَسُن ََتِْويًل   2اْْلِخِر ۚ ذَ 

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dan 

pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka 

berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dan temuan penelitian ini, tingginya 

investasi dan laju pertumbuhan ekonomi tidak mampu meningkatkan penyerapan 

                                                            
 

2 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah 

(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
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tenaga kerja di Provinsi DIY. Temuan ini menggambarkan bahwa masih diperlukan 

evaluasi mengenai penanaman modal (investasi) dan laju pertumbuhan ekonomi 

sehingga dapat memberi banyak dampak dan kontirbusi lebih terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi DIY. 

Dalam sistem ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para 

sahabat, intervensi pemerintah menjadi faktor penting dalam pengelolaan modal yang 

dimiliki oleh masyarakat. Dalam masa tersebut, peran pemerintah dimulai dengan 

pembagian harta rampasan, penerimaan publik dan administrasi pajak, menjaga 

dinamika faktor-faktor produksi seperti; tanah, tenaga kerja dan modal, termasuk 

mendirikan investasi bersama (Muhamad, 2014). Penjelasan tersebut menggambarkan 

tanggung jawab pemerintah untuk mengelola perekonomian sehingga masyarakat di 

wilayah tersebut dapat mencapai kemakmuran. 

Keterkaitan dalam penelitian ini adalah keterlibatan Pemerintah Provinsi DIY 

dalam mengelola modal (investasi) yang dialokasikan dalam rencana proyek. 

Sebagaimana dalam UU tentang penanaman modal, tujuan penanaman modal 

(investasi) adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan 

kerja dan lain sebagainya. Tujuan tersebut sesuai dengan prinsip dan peran pemerintah 

dalam sistem perekonomian Islam pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat. 

Dalam perluasan investasi prinsip ekonomi Islam hanya dikenal pada tataran instrumen 

jual beli saja, seperti obligasi, atau sukuk, saham, tabungan dan deposito. Investasi 

syariah dibedakan dengan sistem investasi konvensional melalui instrumen pengikatan 

akad. Namun sebenarnya investasi sektor riil memiliki fungsi dan manfaat yang lebih 
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baik, seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dimana 

Rasulullah SAW menganjurkan untuk terus meningkatkan investasi atau penambahan 

modal yang berasal dari rampasan perang dan zakat sektor perdagangan. Investasi 

sektor riil akan berdampak langsung dan dapat dirasakan oleh masyarakat (Faizah et 

al., 2019). 

Dalam Islam, peran pemerintah adalah mengatur perekonomian melalui 

pembuatan kebijakan fiskal dan keuangan dalam upaya pembentukan modal melalui 

penanaman modal agar tidak terjadi penumpukan kekayaan sehingga harta yang 

dimiliki setiap manusia menjadi lebih produktif dan menguntungkan, sehingga akan 

membentuk kemakmuran, seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hashr ayat 7: 

  َۚوِلِذي اْلُقْرََب  َواْليَ َتاَمى  َواْلَمَساِكنِي َواْبِن الساِبيِل َكْي ََّل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اْْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ َما أََفاَء اَّللاُ َعَلى  َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى  َفِللاِه َولِلراُسوِل 

 3َوَما آََتُكُم الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْنُه َفانْ تَ ُهوا ۚ َوات اُقوا اَّللاَۖ  ِإنا اَّللاَ َشِديُد اْلِعَقابِ 

Larangan menimbun harta tersebut dapat diartikan sebagai perintah Allah untuk 

terus memproduktifkan harta yang kita miliki. Pada prinsipnya, investasi menjadi salah 

satu jalan yang dapat memproduktifkan harta. Proses produktivikasi melalui investasi 

properti tidak semata-mata berinvestasi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip investasi 

                                                            
 

3 Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) 

yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan 

apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

amat keras hukumannya.” 
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syariah yang diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT, oleh karena itu investasi dalam 

prinsip syariah juga memperhatikan bidang usaha apa yang akan diinvestasikan. 
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