
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengangguran 

Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak 

bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama 

seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang 

layak. Menurut Sukirno (2004:327) pengangguran adalah seseorang yang sudah 

digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan 

pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang 

diinginkannya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam  perekonomian  

karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan 

pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan 

timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.  

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah 

pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. 

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran 

konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan 

kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek 

psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat 

pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan 

kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan 
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pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan 

pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang 

seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan 

yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih 

banyak orang. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau 

keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri 

atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak 

memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang 

menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif 

untuk orang lain, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan 

untuk membantu orang lain walau sedikit saja 

Adapun jenis – jenis pengangguran adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan jam kerja 

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam: 

1) Pengangguran terselubung (disguised unemployment) adalah tenaga kerja  

dapat dikatakan sebagai pengangguran terselubung apabila bekerja kurang 

dari 7 jam dalam sehari. 

2) Setengah menganggur (under unemployment) adalah tenaga kerja yang 

tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya 

tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang 

bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. 
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3) Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah tenaga kerja yang 

sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini 

cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan, padahal telah 

berusaha secara maksimal. 

b. Berdasarkan penyebab terjadinya 

Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 6 

macam: 

1) Pengangguran friksional (frictional unemployment) adalah pengangguran 

karena pekerja menunggu pekerjaan yang lebih baik. 

2) Pengangguran struktural (Structural unemployment) adalah pengangguran 

yang  disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak 

mampu  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  pembuka  lapangan 

kerja. 

3) Pengangguran teknologi (Technology unemployment) adalah 

pengangguran yang disebabkan perkembangan/pergantian teknologi. 

Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa 

menggunakan teknologi yang diterapkan. 

4) Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan kemunduran 

ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua 

pekerja yang ada. Contoh penyebabnya, karena adanya perusahaan lain 

sejenis yang beroperasi atau daya beli produk oleh masyarakat menurun. 



 

5) Pengangguran musiman adalah pengangguran akibat siklus ekonomi yang 

berfluktuasi karena pergantian musim. Umumnya, pada bidang pertanian 

dan perikanan, contohnya adalah para petani dan nelayan. 

6) Pengangguran total adalah pengangguran yang benar-benar tidak 

mendapat pekerjaan, karena tidak adanya lapangan kerja atau tidak adanya 

peluang untuk menciptakan lapangan kerja. 

Menurut Sakernas, jenis pengangguran yang paling banyak di Bali adalah 

pengangguran terbuka. 

2.1.2 Inflasi 

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus 

(continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya 

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai 

termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, 

inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi 

adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, 

tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Ada banyak 

cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan 

adalah CPI ( Consumer Price Index atau Indeks Harga Konsumen) dan GDP 

Deflator di Bali, cara menghitung tingkat inflasi adalah menggunakan Index 

Harga Konsumen (BPS Bali). Cara menghitung laju inflasi adalah dengan cara 

menghitung Indek Harga Konsumen terlebih dahulu yaitu dengan rumus sebagai 

berikut : 
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                              Harga sekarang 

IHK =                                           x 100% 

    Harga pada tahun dasar 

Setelah menghitung IHK ( Indeks Harga Konsumen), laju inflasi pun dapat 

dihitung dengan cara :  

Laju Inflasi = IHK periode n – IHK tahun sebelumnya.   

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan 

likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi 

dan/atau distribusi kurangnya produksi (“product or service”) dan/atau juga 

termasuk kurangnya distribusi). Inflasi memiliki dampak positif dan dampak 

negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru 

mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian 

lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah 

untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa 

inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), 

keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.  

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang 

diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, 

produsen akan menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya 

merugikan produsen, produsen pun enggan untuk meneruskan produksinya. 

Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila 

tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan 

bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil). Secara umum, inflasi dapat 
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mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku 

bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan 

pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, 

dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan. Bank sentral memainkan 

peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada 

umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. 

Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam 

artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral 

termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan 

bahwa bank sentral yang kurang independen salah satunya disebabkan intervensi 

pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong 

perekonomian akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. 

2.1.3 Hubungan Inflasi dengan Pengangguran 

 Hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran dapat 

dijelaskan dengan menggunakan Kurva Phillip. Kurva Phillip menunjukan trade 

off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Posisi Kurva Phillip jangka 

pendek tergantung pada tingkat inflasi yang diharapkan. Jika inflasi yang 

diharapkan naik, kurva tersebut akan bergeser ke kanan atas dan trade off pembuat 

kebijakan menjadi kurang bernilai, dimana inflasi akan lebih tinggi pada seluruh 

tingkat pengangguran. Karena orang-orang menyesuaikan ekspektasi inflasi 

mereka sepanjang waktu, trade off antara inflasi dan pengangguran hanya 

bertahan dalam jangka pendek. Pembuat kebijakan tersebut tidak bisa 

mempertahankan inflasi di atas inflasi yang diharapkan selamanya. Secara 
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berangsung-angsur, ekspektasi beradaptasi pada sebesar apapun tingkat inflasi 

yang dipilih pembuat kebijakan tersebut. Dalam jangka panjang, dikotomi klasik 

berlaku, pengangguran kembali ke tingkat alamiah, dan tidak ada trade off  antara 

inflasi dan pengangguran Berikut ditampilkan gambar Kurva Philip, 

   Gambar 2.1.3 Kurva Philip 
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Sumber : Mankiw (2000;341) 

Gambar Kurva Philips diatas menunjukan hubungan negatif antara inflasi 

dengan pengangguran yang didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan 

cerminan dari kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, 

maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. 

Dengan banyaknya permintaan  harga akan menjadi naik (inflasi), maka untuk 

memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya 

dengan menambah tenaga kerja. Dimana saat inflasi yang diharapkan meningkat 



 

mampu menurunkan tingkat pengangguran. Penelitian  yang dilakukan oleh Fatmi 

Ratna Ningsih (2010) yang berjudul “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Pengangguran di Indonesia tahun 1988 - 2008 ”dengan menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap pengangguran 

2.1.4 Investasi 

Menurut Sukirno (2004:435) pengertian investasi yaitu pengeluaran atau 

pembelanjaan penanaman – penanaman modal atau perusahaan untuk membeli 

barang barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pengertian lain 

dari investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk 

pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi (seperti pendapatan 

bunga, “royalty”, deviden, pendapatan sewa dan lain – lain), untuk apresiasi nilai 

investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti 

manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagangInvestasi adalah suatu 

komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G ( X-M). Peran investasi di 

Bali sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah  karena multiplier 

effek dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu  pertumbuhan dan 

berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi  kemiskinan. 

Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan  meningkatkan 

kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas 

tersebut. investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan 
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dimasa yang akan datang. Peran investasi di Bali sangat besar dalam 

menumbuhkan perekonomian di daerah  karena multiplier effek dari investasi akan 

meningkatkan produktivitas, memacu  pertumbuhan dan berpeluang 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi  kemiskinan. Investasi 

dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan  meningkatkan 

kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas 

tersebut. 

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali berperan strategis sebagai 

pusat pemerintahan dan kontrol kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perdagangan, 

perbankan, jasa dan berbagai inovasi produksi lainnya. Disamping itu, sebagai 

tempat terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial, seperti : pendidikan, 

kesehatan, olah raga dan lainnya yang memiliki skala pelayanan regional. Kondisi 

ini membawa dampak tingginya pertumbuhan penduduk Kota Denpasar 

dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali. 

Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan menunjukkan 

peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdirinya beberapa pusat 

perdagangan yang baru dalam setahun terakhir ini.  

Disisi lain, Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator 

untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut adalah adanya 

peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan 

meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk. 

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan 



 

adanya investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan 

kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk 

mengurangi pengangguran. 

2.1.5 Hubungan antara Investasi dengan Pengangguran 

Hubungan antara investasi dengan pengangguran dapat dilihat berdasarkan 

teori Harrod Domar dalam Kurniawan (2014:6) dan Eita (2010:15). Harrord 

Domar  berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi 

juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya, semakin besar kapasitas produksi 

akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi “full 

employment”. Ini karena investasi merupakan penambahan faktor- faktor 

produksi, yang mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan 

begitu, perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak – 

banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat pula. 

Menurut Kurniawan (2014:8) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Investasi terhadap jumlah 

Pengangguran di Kabupaten Gresik” dengan menggunakan teknik analisis regresi 

linier berganda menyatakan bahwa Investasi bepengaruh secara negatif terhadap 

pengangguran.  

2.2. Kerangka Berpikir 

 Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap pengangguran, yaitu semakin 

tinggi  inflasi, maka pengangguran akan menurun. Investasi juga berpengaruh 

secara parsial terhadap penganguran, yaitu semakin tinggi investasi, maka 

pengangguran akan menurun, atau semakin rendah investasi maka semakin tinggi 



 

H1 

H2 

 

H3 

pengangguran. Disamping itu Inflasi dan Investasi secara bersama-sama/simultan  

juga mempengaruhi pengangguran, yaitu semakin rendah inflasi dan semakin 

tinggi investasi maka pengangguran akan menurun, atau semakin tinggi inflasi 

dan semakin rendah investasi maka pengangguran akan semakin bertambah.  

 Dari hubungan variabel - variabel tersebut, maka dapat ditampilkan kerangka 

berpikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan 

penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Pengangguran  di Provinsi Bali periode 1994-2013. 

Inflasi 

(X1) 

Investasi 

(X2) 

Pengangguran 

(Y) 



 

2. Investasi secara parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pengangguran di Provinsi Bali periode 1994-2013. 

3. Inflasi dan Investasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pengangguran  di Provinsi Bali tahun 1994-2013. 

 


