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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional (daerah) 

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan 

ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional 

berbagai tahun yang dihitung berdasarkan atas harga konstan. Jadi 

perubahan dalam nilai pendapatan hanya semata-mata disebabkan oleh suatu 

perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator perkembangan PDRB 

dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila tingkat 

kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada 

masa sebelumnya (Sadono Sukirno, 1985). 

 

Menurut Faried W (1992) menerangkan dua konsep pertumbuhan ekonomi, 

yaitu : 

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan pendapatan 

nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila 

terjadi pertumbuhan output riil, suatu perekonomian bisa juga tetap 

konstan atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi 

pertumbuhan, statis ataupun penurunan, dimana pertumbuhan adalah 
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perubahan yang bersifat positif sedangkan penurunan merupakan 

perubahan negatif.  

2. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita 

dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf 

hidup yang diukur dengan output total riil perkapita. Oleh karena itu 

pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tingkat kenaikan output total riil > 

daripada tingkat pertambahan penduduk, sebaliknya terjadi penurunan 

taraf hidup actual bila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat 

daripada laju pertambahan output total riil.  

 

Pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama, 

pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat 

pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.Pertumbuhan ekonomi daerah 

merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam 

mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan 

merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut 

(Lincoln Arsyad, 1999). Pada saat ini tidak ada satupun teori yang mampu 

menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun 

beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti 

penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya inti dari teori 

ekonomi regional tersebut berkisar pada metode dalam menganalisis 

perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-

faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (regional). 
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Menurut R.A. Musgrwave, bahwa berpendapat terdapat tiga peran 

pemerintah dalam perekonomian yang modern yaitu: 

1. Peran Alokasi atau alokasi sumber-sumber daya ekonomi adalah 

usaha untuk memanfaatkan segala barang dan jasa dalam masyarakat 

sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sehingga terhindar dari segala macam pemborosan termasuk 

oengangguran, iddle capacity. Kegagalan dari sistem pasar 

menyebabkan pengalokasian Sumber Daya Ekonomi (SDE) menjadi 

optimal, sehingga memerlukan peran pemerintah. 

2. Peran Distribusi adalah peran untuk mengusahakan agar distribusi 

pendapatan (khususnya dengan masyarakat menjadi merata). Faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam distribusi pendapatan adalah 

kepemikiran faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor 

produksi, yang tergantung dari tingkat kepuasan teknologi, sistem 

warisan, kemampuan memperoleh pendapatan yang tergantung dari 

pendidikan, bakat, dan kemampuan. 

3. Peran Stabilisasi adalah peran pemerintah untuk menyelaraskan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Sebab kadang-kadang 

kebijakan pemerintah saling berbenturan akibat kondisi yang 

kompleks. 

 

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. 

Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi 

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. 

Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan 
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sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan 

teknologi (Todaro,2003). 

 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah 

tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan 

yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan Produk 

Domestik Bruto (PDB) bukan indikator lainnya diantaranya adalah PDB 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas 

produksi di dalam perekonomian, hal ini berarti peningkatan PDB juga 

mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang 

digunakan dalam aktivitas produksi tersebut (Mankiw,2003). 

Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi, ditunjukan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi. 

 

1. Teori Pertumbuhan Harrod Domar 

 

Pada model Harrod-Domar peranan investasi sangat penting. Dalam jangka 

panjang investasi mempunyai pengaruh ganda. Di satu sisi investasi 

mempengaruhi permintaan agregat di sisi lain investasi juga mempengaruhi 

kapasitas produksi nasional dengan menambahkan stok modal yang tersedia. 

Harrod Domar menyimpulkan agar suatu ekonomi nasional selalu tumbuh 

dengan kapasitas produksi penuh yang disebutnya sebagai pertumbuhan 

ekonomi yang mantap (steady-state growth), efek permintaan yang 

ditimbulkan dari penambahan investasi harus selalu diimbangi oleh efek 

penawarannya tanpa terkecuali. Tetapi investasi dilakukan oleh pengusaha 
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yang mempunyai pengharapan yang tidak selalu sama dari waktu ke waktu, 

karena itu keseimbangan ekonomi jangka panjang yang mantap hanya dapat 

dicapai secara mantap pula apabila pengharapan para pengusaha stabil dan 

kemungkinan terjadinya hal itu sangat kecil. Menurut Harrod Domar 

investasi memberikan peranan kunci dalam prosers pertumbuhan yang 

disebabkan karena : 

1. Investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak 

dari penawaran  

2. Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian 

dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak 

dari penawaran. 

 

Mereka berpendapat bahwa investasi (I) mempunyai pengaruh terhadap 

permintaan agregat (Z) melalui proses multiplier, dan mempunyai pengaruh 

terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruh nya terhadap kapasitas 

produksi. Jadi, I = DK. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu: 

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh dan barang-barang 

modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. 

2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor 

perusahaan. 

3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya 

pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai darititik nol. 

4. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save=MPS) 

besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output(capital-
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output ratio=COR) dan rasio pertambahan modal-output(incremental 

capital-output ratio = ICOR). 

Setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari 

pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal 

yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, 

diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok. modal. Hubungan 

tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output(COR). Dalam 

teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus 

menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. 

Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin 

cepat perekonomian itu akan tumbuh (Lincolyn, 2004). 

 

Dalam jangka panjang, keadaan yang paling ideal adalah apabila 

perekonomian suatu negara tumbuh pada jalur warranted rate of growth dan 

sekaligus juga pada jalur natural rate of growth. Pada posisi ini seluruh stok 

kapital dan juga seluruh tenaga kerja dimanfaatkan secara penuh untuk 

proses produksi. Berarti, baik pasar barang maupun pasar tenaga kerja dalam 

keadaan keseimbangannya. Posisi perekonomian demikian, oleh Prof. Joan 

Robinson dari Universitas Cambridge disebut posisi “Zaman Keemasan” 

atau “Goldem Age”. Posisi Zaman Keemasan ini merupakan posisi 

keseimbangan jangka panjang, atau posisi kesimbangan umum (general 

equilibrium). Dalam teori pertumbuhan ini, posisi keseimbangan jangka 

panjang ini disebut dengan istilah steady state growth. Ciri dari steady state 

growth adalah semua variabel (I,Q
p
, Z, K, N,Q

n
) tumbuh dengan laju yang 
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sama, yaitu dengan laju gn = gw, sedangkan ciri stationary state (Klasik), gn = 

gw = 0. Ini berarti, semua variabel (stok kapital, jumlah penduduk, dan output 

potensial) tidak mengalami pertumbuhan lagi. 

 

2.Teori Pertumbuhan Solow dan Swan 

 

Robert Solow (1956) dari MIT dan Trevor Swan (1956) dari Australian 

National University secara sendiri-sendiri mengembangkan model 

pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama  model 

pertumbuhan Neo-Klasik. Seperti halnya dengan model Harrod-Domar, 

model Solow-Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan 

penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling 

berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. 

 

Walaupun dalam kerangka umum dari model Solow-Swan mirip dengan 

model model Harrod-Domar, tetapi model Solow-Swan  lebih “luwes” 

karena : 

(a)    Menghindari masalah “ketidakstabilan” yang memrupakan ciri 

warranted rate of growth dalam model Harrod-Domar 

(b)   Bisa lebih luwes digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah 

distribusi pendapatan. 

Keluesan ini terutama disebabkan oleh karena Solow dan swan 

menggunakan bentuk fungsi produksi yang lebih mudah dimanipulasikan 

secara aljabar. Dalam model Harrod-Domar, output dan capital  dan output 
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dan tenaga kerja masing-masing dihubungkan oleh satu “fungsi produksi” 

dengan koefisien yang tidak bisa berubah, yaitu Q
p
 = hK dan Q

n
, = nN. 

Dalam model Neo-Klasik dari Solow dan Swan dipergunakan suatu fungsi 

produksi yang lebih umum, yang bias menampung berbagai kemungkinan 

substitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L). Bentuk fungsi produksi 

adalah:  

Q = F ( K, L ) 

Yang memungkinkan berbagai kombinasi penggunaan K dan L untuk 

mendapatkan suatu tingkat output. Fungsi produksi semacam ini (yang 

sering dijumpai dalam teori ekonomi mikro) disebut fungsi produksi Neo-

Klasik. Dalam menggunakan fungsi semacam inilah Solow dan Swan bisa 

menghindari masalah “ketidakstabilan” dan mengambil kesimpulan-

kesimpulan baru mengenai distribusi pendapatan dalam proses pertumbuhan 

(seperti halnya kaum Klasik) 

Dengan digunakannya fungsi produksi Neo-klasik tersebut, ada satu 

konsekuensi lain yang penting. Konsekuensi ini adalah bahwa seluruh factor 

yang tersedia, baik berupa K maupun berupa L akan selalu terpakai atau 

tergunakan secara penuh dalam proses produksi. Ini disebabkan karena 

dengan fungsi produksi Neo-Klasik tersebut, berapapun K dan L yang 

tersedia akan bisa dikombinasikan untuk proses produksi, sehingga tidak ada 

lagi kemungkinan “kelebihan” dan “kekurangan” faktor produksi seperti 

dalam model misalnya, Harrod-Domar atau Lewis. Posisi pekerjaan penuh 

ini membedakan model Neo-Klasik. Dengan adanya model Harrod Domar 
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maupun model Klasik. Jadi jelas bahwa penggunaan fungsi produksi Neo-

Klasik sehingga selalu jelas terdapat pekerjaan penuh merupakan ciri utama 

yang membedakan model ini dengan model-model pertumbuhan lain. 

Pada tahun 1960-an, teori pertumbuhan ekonomi didominasi oleh model 

neo-klasik, seperti Ramsey (1980), Solow (1956), Swan (1956), Cass (1965), 

dan Koopmans (1965). Kontribusi terpenting dilakukan oleh Solow dan 

Swan yang menitikberatkan pentingnya pembentukan tabungan dan modal 

untuk pembangunan ekonomi serta sumber-sumber pertumbuhan suatu 

negara. Dengan menggunakan fungsi produksi neo-klasik, dimana 

spesifikasi model mengasumsikan constant return to scale, diminishing 

return untuk setiap input, dan elastisitas positif dari substitusi antar input. 

Mankiw (2003), teori pertumbuhan model Solow dirancang untuk 

menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan 

angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, 

serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara 

secara keseluruhan. Dalam kondisi mapan model pertumbuhan Solow, 

tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita hanya ditentukan oleh tingkat 

kemajuan teknologi eksogen. Dalam model Solow, pertumbuhan total factor 

productivity (TFP) dihitung sebagai residu, yaitu sebagai jumlah 

pertumbuhan output yang tersisa setelah dikurangi kontribusi modal, dan 

kontribusi tenaga kerja, atau sering disebut dengan residu Solow (A/A). 

Proses Pertumbuhan Ekonomi. 
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Ada empat hal yang melandasi model Neo-Klasik: 

(a)    Tenaga kerja (atau produk), L, tumbuh dengan laju tertentu, misalnya p 

per tahun 

(b)   Adanya fungsi produksi Q = F ( K, L ) yang berlaku bagi setiap 

produksi. 

(c)   Adanya kecenderungan menabung (prospensity to save) oleh 

masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output 

(Q0. Tabungan masyarakat S = sQ;  bila Q naik S juga naik , dan turun 

bila Q turun. 

(d)   Semua tabungan masyarakat diinvestasikan S = I = ∆K. Dalam model 

Neo-Klasik tidak lagi dipermasalahkan mengenai keseimbangan S dan I. 

Dengan kata lain perkataan permasalahan yang menyangkut “warranted 

rate of growth” tidak lagi relevan. Proses pertumbuhan dalam model 

Neo-Klasik selalu memenuhi syarat warranted rate of growth, karena S 

dinggap selalu sama dengan I. 

Keseimbangan Jangka Panjang 

Perekonomian Neo-Klasik akan menuju ke suatu posisi keseimbangan 

jangka panjang. Kita memerlukan sedikit manipulasi aljabar untuk 

menjawab pertanyaan ini. Anggap bahwa fungsi produksi Q = F ( K, L ) 

mempunyai ciri constsnt return to scale artinya apabila K dan L masing-

masing dinaikan dengan x%, maka Q juga akan naik dengan x%. Apabila 
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constant return to scale berlaku, maka kita bisa menyatakan fungsi produksi 

tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya F ( k, l ) bisa kita 

nyatakan sebagai suatu fungsi lain F ( k ) yang hanya mempunyai satu 

variable ( K saja ) karena angka 1 adalah suatu constant (bukan variable), 

sehingga fungsi produksi kita menjadi  

q = f ( k )……………………………………………………………(1) 

Persamaan ini mengatakan bahwa output per tenaga kerja adalah fungsi dari 

kapita per tenaga kerja, atau output per kapita adalah fungsi capital per 

kapita. 

Selanjutnya, penduduk (atau tenaga kerja) dianggap tumbuh dengan p 

setahun dan masyarakat mempunyai kecenderungan menabung yang 

ditunjukkan oleh prospensity to save s. Semua yang ditabung diinvestasikan 

dan menambah stock capital dengan ∆ K = sQ. setelah mengalami 

manipulasi aljabar persamaan menjadi: 

K= K . L ………………………………………………………….(2) 

Persamaan (2) mengatakan bahwa laju pertumbuhan capital per kapita sama 

dengan laju partum buhan stok capital (total) minus laju pertumbuhan 

penduduk atau tanaga kerja. 

Lalu mana yang disebut keseimbangan jangka panjang ? Solow mengatakan 

bahwa posisi long run equilibrium akan tercapai apabila capital per kapita , 

k, mencapai suatu tingkat yang stabil, artimya tidak lagi berubah nilainya. 
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Apabila K constant, maka long run equilibrium akan tercapai. Posisi  long 

run equilibrium ini juga disebut posisi Steady state. Syarat ini mempunyai 

konsekuensi bahwa k = 0. 

B.  Teori Pengeluaran Pemerintah 

 

Menurut Jones (1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung 

diantaranya adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 

Sementara pengendalian secara tak langsung diantaranya berhubungan 

dengan masalah  tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran serta nilai tukar. 

 

Pada sistem perekonomian campuran, pemerintah berpartisipasi dalam pasar 

sebagai pembeli barang dan jasa. Pemerintah membeli input dari rumah 

tangga dan mendapatkan hak kepemilikan dari sumber produktif (modal dan 

tanah). Pemerintah menggunakan input untuk menghasilkan barang dan jasa 

yang tidak dijual kepada sektor rumah tangga dan perusahaan, tetapi 

disediakan melalui distribusi tanpa melalui pasar. Namun demikian 

pemerintah juga memiliki dan menjalankan perusahaan, seperti jasa 

pelayanan pos, kereta api dan lain-lain. Untuk membayar barang dan jasa 

yang dipergunakannya, pemerintah mendapatkan pemasukan dari 

perusahaan dan rumah tangga, seperti hasil pembayaran pajak, retribusi, 

royalti dan fee. Pemerintah menggunakan sumber daya yang produktif untuk 

menghasilkan barang dan jasa termasuk pertahanan, jalan, sekolah dan jasa-

jasa lainnya. 
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Kebijakan makroekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya 

bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang 

ada pada saat itu. Menurut Sadono S (2000) persoalan pokok dalam 

perekonomian adalah : 1) pengangguran; 2) Inflasi; 3) keleluasan 

pertumbuhan ekonomi; 4) ketidakstabilan neraca pembayaran. 

 

Bentuk utama dari kebijakan fiskal pemerintah adalah dengan menambah 

pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak pendapatan. Penambahan 

pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) meminjam dari 

masyarakat melalui pasar modal (loanable fund); dan 2) meminjam dari bank 

sentral melalui pencetakan uang baru. Penurunan pajak yang dilakukan oleh 

pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) menurunkan sejumlah pajak 

tertentu; dan 2) menurunkan persentase pajak pendapatan. Meskipun agregat 

demand akan naik mengikuti kenaikan pengeluaran pemerintah, akan tetapi 

efeknya tergantung juga kepada bentuk kurva agregat supply. Dalam kasus 

klasik semua efeknya akan terjadi pada harga dan keseimbangan output 

tetap. Sedangkan dalam kasus keynesian yang ekstrim, semua efeknya hanya 

akan jatuh kepada output, sementara harga-harga dianggap tetap. Dalam 

kasus keynesian secara umum, efeknya terdistribusi antara kenaikan output 

dan tingginya harga. 

 

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan 

yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total 

pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari 
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keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-

Prop-Kab/Kota). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat 

mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda, dan hanya 

beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh 

pemerintahan yang lebih tinggi (Lee Robert D, Jr and Ronald W. Johnson) 

 

Menurut Mangkoesubroto (1998;169) Pengeluaran pemerintah 

mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan 

suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah 

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut. 

 

1.Teori Hukum Wagner 

 

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan persentase 

pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang semakin besar, yaitu dalam 

suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara 

relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal 

dengan “The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum 

tersebut adalah pengamatan empiris terhadap negara-negara maju. Dalam hal 

ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin 

besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan 

yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena 

hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan 

barang-barang public. Wagner hanya mendasarkan pandangannya dengan 

suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory 
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of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas 

bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lain. 

 

Hukum Wagner menjelaskan mengenai bagian Produk Domestik Regional 

Bruto yang diambil sektor publik. Hukum ini terkait dengan pertumbuhan 

ukuran relatif sektor publik, yaitu jika pendapatan perkapita dalam ekonomi 

bertambah, maka ukuran sektor publik juga bertambah. Pernyataan Wagner 

tersebut bersifat empiris berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan sektor 

publik di sejumlah negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-

19, yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi rasio pengeluaran 

publik terhadap PDB adalah faktor politik dan ekonomi. Menurut Wagner, 

ketika ekonomi menjadi industri, hubungan antar pasar dan agen dalam 

pasar semakin kompleks yang memerukan peraturan perdagangan dan sistem 

kehakiman untuk mengaturnya. Eksternalitas akibat urbanisasi 

membutuhkan intervensi dan peraturan sektor publik.  

 

Dalam pertumbuhan pengeluaran publik untuk pendidikan, kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat, dijelaskan Wagner berdasarkan elastisitas 

pendapatan permintaan, bahwa dalam suatu perekonomian, apabila 

pendapatan riil per kapita naik, maka pengeluaran publik meningkat 

terhadap layanan tersebut dan akan meningkatkan rasio pengeluaran 

pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto. Model Wagner tidak 

mengandung teori pilihan publik, tetapi menggunakan teori negara organik 

yaitu negara dianggap individu dan pembuat keputusan secara independen 

dari anggota masyarakat. . Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai 
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berikut: 

   

PkPP1  PkPK2 <  . . . . PkPKn  

PPK1  PPK2 PPKn 

 

Keterangan : 

PkPP  : Pengeluaran pemerintah per kapita 

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 

1,2..n : Jangka waktu (tahun) 

 

3. Teori Makroekonomi Konsumsi Pemerintah 

 

Pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari tiga bagian utama yang dapat 

digolongkan sebagai berikut:  

1. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, perubahan gaji 

pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, 

dimana akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak 

langsung. 

2. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 

3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment,  transfer 

payment disini bukan pembelian barang atau jasa oleh pemeritah 

di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian 

langsung kepada warganya yang meliputi sebagai contoh 

pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai 
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golongan masyarakat, pembayaran bunga untuk pinjaman 

pemerintah kepada masyarakat, dan pembayaran pensiun. 

 

4.Teori Mikroekonomi Konsumsi Pemerintah 

 

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah 

adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan 

barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang 

publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik 

menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran 

belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya 

akan menimbulkan permintaan akan barang lain. 

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan  sebagai 

berikut: 

1.      Penentuan Permintaan 

Ui = f (G, X) 

Dimana: G adalah vektor dari barang public 

        X adalah individu ; i = 1, ….., m 

        U adalah fungsi utilitas 

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa 

factor di bawah ini: 

a. Perubahan permintaan akan barang publik. 

b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan 

barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor 

produksi yang digunakan dalam proses produksi. 
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c. Perubahan kualitas barang publik. 

d. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.  

 

2.      Penentuan Tingkat Output 

Barang dan jasa publik disediakan oleh pemerintah ditentukan oleh politisi 

yang memilih jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Disamping itu, para 

politisi juga menentukan jumlah jumlah pajak yang akan dikenakan kepada 

masyarakat untuk membiayai barang/jasa publik tersebut dalam menentukan 

jumlah barang dan jasa yang akan disediakan. Fungsi utilitas para politisi 

adalah sebagai berikut: 

U
p
 = g (X, G, S) 

Dimana: U
p
 adalah fungsi utilitas 

S adalah keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi 

atau  perangkat/kedudukan. 

 G adalah vektor barang public 

 X adalah vektor barang swasta  

 

C. Teori Investasi Swasta 

 

Investasi menurut Sadono Sukirno (2000) adalah pengeluaran-pengeluaran 

untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi 

dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang 

modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi 

barang dan jasa dimasa yang akan datang. Investasi ini memiliki 3 (tiga) 

peran : 1) merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan 
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investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. 

2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah 

kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir 

pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. 3) Investasi selalu 

diikuti oleh perkembangan tekhnologi, sehingga akan memberikan kenaikan 

produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat. 

 

Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses 

pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan 

ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. 

Untuk keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-

alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal 

dari pemerintah maupun swasta.  

 

Adapun jenis-jenis penanaman modal sektor swasta, yaitu terdiri atas dua 

bagian utama adalah sebagai berikut: 

 

 

 

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

 

Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Swasta Nasional ataupun Swasta Asing yang berdomisili di 

Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha, 

penanaman modal yang berasal dari kekayaan masyarakat Indonesia 

termasuk hak-hak dan benda-benda yaitu pengertian dari Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN). Sumber investasi domestik (modal dalam negeri) 
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yaitu berasal dari a).tabungan sukarela masyarakat yaitu sebagian 

pendapatan yang diterima masyarakatdengan sukarela tidak digunakan 

dalam konsumsi, b). Tabungan pemerintah yaitu kelebihan anggaran antara 

pendapatan dengan biaya pengeluaran pembangunan, c). Tabungan paksa 

yaitu sebagai contoh pajak, pinjaman dari masyarakat dan pembelanjaan 

defisit. 

 

2. Penanaman Modal Asing (PMA) 

 

Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), 

modal asing adalah: 

a). Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari 

kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah 

digunakan untuk membiayai Indonesia. 

b). Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru 

milik orang Asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri 

ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari 

kekayaan devisa Indonesia. 

c). Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini 

diperkenakan di transfer, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaa 

di Indonesia. Megalirnya modal asing ke Indonesia akan meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan nasional yang akhirnya dapat menunjang 

pembangunan nasional.  

 

Investasi swasta merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang 

sifatnya tidak stabil, dan menjadi salah satu sumber penting dari konjungtur 
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dalam perekonomian. Besarnya investasi perusahaan dapat diterangkan 

dalam analisis hubungannya dengan tingkat suku bunga, apabila suku bunga 

rendah lebih banyak investasi yang akan dilakukan, dan sebaliknya kenaikan 

suku bunga akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi 

(Sadono Sukirno, 2000). Selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan investasi 

memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan 

ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan 

kemakmuran masyarakat. 

 

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan 

keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam 

negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya UU PMA dan 

PMDN pada tahun 1966 memberikan persyaratan menarik, dan telah 

membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan 

yang luas (Mc Cawley P, 1981). Sejalan dengan semakin meningkatnya 

investasi yang berasal swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun 

non fasilitas, diharapkan dapat meningkatkan PDRB Kota Semarang dari 

tahun ke tahun. 

 

D. Tenaga Kerja  

 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Definisi Tenaga Kerja Menurut Para Ahli:  Tenaga kerja merupakan 
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modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan 

terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat 

termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di 

jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam 

peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga 

kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib 

mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya pentahapan 

kepesertaan. 

 

Dari sisi tenaga kerja, penduduk suatu Negara dapat dibagi dalam dua 

kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja dan kelompok bukan usia 

kerja. Di Indonesia batasan umur tersebut adalah 10 tahun, dengan kata lain 

tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih. Namun, 

apabila definisi tenaga kerja merupakan penduduk berumur 10 tahun atau 

lebih maka banyak jumlah penduduk dalam usia sekolah yang berkerja. Bila 

wajib belajar 9 tahun diterapkan maka anak-anak  sampai berumur 14 tahun 

akan berada di sekolah dengan kata lain jumlah penduduk yang bekerja 

dalam batasan umur tersebut akan sangat sedikit, sehingga batas umur 

minimum diubah menjadi 15 tahun. Atas pertimbangan tersebut, Undang-

Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan telah menetapkan batas 

usia kerja menjadi 15 tahun yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1998. 

 

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya 

pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat 

homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil 
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dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern 

secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, 

peranan tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya 

permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada 

ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.Menurut 

Nicholson W (1991) bahwa suatu fungsi produksi pada suatu barang atau 

jasa tertentu (q) adalah q = f (K,L) dimana K merupakan modal dan L adalah 

tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah barang / jasa yang 

dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L, 

maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan 

lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat 

diproduksi. 

 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam 

perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu 

pengetahuan, tekhnologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi. 

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif 

dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang 

bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. 

Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan 

menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah. 
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E. Penelitian Terdahulu 

 

1. Kweka dan Morissey (2000)  

Kweka dan Morissey menulis tentang “Investasi Swasta; Investasi 

Pemerintah; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; dan Pengeluaran Modal 

Manusia” dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

peningkatan pengeluaran produktif berhubungan negatif terhadap 

pertumbuhan, pengeluaran konsumsi berhubungan positif terhadap 

pertumbuhan. Pengeluaran modal manusia dan konsumsi swasta tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

2. Ardi Raharjo (2006) 

Ardi Raharjo (2006) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Konsumsi 

Pemerintah, Investasi Swasta, Angkatan Kerja Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi 

Kota Semarang”. Dari hasil penelitian tersebut pada variabel pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan 

signifikan.Pada variabel investasi swasta mengenai pengaruh investasi swasta 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif 

dan signifikan.Pada variabel Angkatan Kerja mengenai pengaruh angkatan kerja 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif 

namun tidak signifikan.  

 

3. Ardiansyah (2007) 

Ardiansyah menulis tentang “Analisis Pengaruh Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung”. Dalam penelitian ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa investasi PMDN dan PMA mempunyai pengaruh 
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positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. 

 

4. Tang et.al (2008) 

Tang et.al menulis tentang “PMA; PMDN; Pertumbuhan Ekonomi” dalam 

penelitian tersebut hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan kausalitas 

antara PMDN dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PMA terhadap PMDN 

dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan satu arah, PMA ditemukan 

saling melengkapi dengan PMDN.  

 

5. Berni Mulyani (2010) 

Berni Mulyani menulis tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro” dalam penelitian ini ditarik 

kesimpulan bahwa pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Metro sebesar 95,96%, sedangkan 

sisanya 4,44% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 

 

6. Phetsavong dan Ichihashi (2012) 

Phetsavong dan Ichihashi menulis tentang “Pertumbuhan Ekonomi: 

Investasi Publik dan Konsumsi Publik; PMDN; PMA; Tenaga Kerja” dalam 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan setiap peningkatan investasi publik 

lebih dari tingkat yang seharusnya akan mengurangi dampak positif dari 

PMA dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 

 


