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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Sadono Sukirno (1996: 3) pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses 

kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya 

makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang 

lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan, pembangunan ekonomi ialah usaha 

meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi 

potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman, penggunaan teknologi, 

penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan 

berorganisasi dan manajemen.  

Boediono (1999: 8) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencangkup tiga 

aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Jadi, dengan maksud 

bukan “menggurui” pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan 

gambaran ekonomi atau hasil pada saat itu. Boediono (1992 1-2) menyebutkan 

secara lebih lanjut bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan 

output perkapita. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencangkup teori 
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pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan pendudu. Sebab, apabila 

kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bias 

dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam 

perspektif jangka panjang, yaitu apabila semua jangka waktu yang cukup panjang 

tersebut output perkapita menunjukan kecenderungan yang meningkat. 

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Teori ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti 

Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi secara 

klasik dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu pertumbuhan output total dan 

pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh 

produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. 

Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan, 

dan manajemen yang lebih baik (Sukirno, 2008).  

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Rostow  

 Menurut Rostow, perubahan dari keterbelakangan menuju 

kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus 

dilalui oleh semua negara. Rostow membagi proses pembangunan 

ekonomi suatu negara menjadi lima tahap, yaitu: 

1. Tahap Perekonomian Tradisional 

2. Tahap Prakondisi Tinggal Landas  

3. Tahap Tinggal Landas 

4. Tahap Menuju Kedewasaan 
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5. Tahap Konsumsi Tinggi (Kuncoro, 2006) 

- Tahap I. Perekonomian Tradisional 

Perekonomian pada masyarakat tradisional cenderung bersifat 

subsisten. Pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi masih sangat 

terbatas. Dalam perekonomian semacam ini sektor pertanian memegang 

penting. Kemampuan penguasaan sumberdaya yang ada sangat 

dipengaruhi oleh hubungan darah dan keluarga.  

- Tahap II. Prakondisi Tinggal Landas 

Tahap ini merupakan suatu proses transisi masyarakat dari agraris 

menjadi industri. Sektor industri mulai berkembang di samping sektor 

pertanian yang masih memegang peran yang penting dalam suatu 

perekonomian. Pada tahap ini, perekonimian mulai bergerak dinamis, 

industri-industri mulai bermunculan, perkembangan teknologi maju 

semakin pesat, dan lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana 

masyarakat mulai bermunculan, serta terjadinya investasi besar-besaran 

terutama pada industri manufaktur. 

- Tahap III. Tinggal Landas 

Tinggal landas merupakan tahap yang menentukan dalam 

keseluruhan proses pembangunan bagi kehidupan masyarakat. Tahap ini 

memiliki waktu yang cukup pendek. Dalam tahap ini pun akan terjadi 

suatu revolusi industri yang berhubungan erat dengan revolusi metode 

produksi. 

- Tahap IV. Tahap Menuju Kedewasaan  
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Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern 

terhadap sumberdaya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan 

jangka panjang secara swadaya. Tahapan ini pun ditandai dengan 

muculnya beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berapa 

pada tahap kedewasaan teknologi, terdapat tiga perubahan penting yang 

terjadi, yaitu: 

1. Tenaga kerja berubah dari yang tidak terdidik menjadi terdidik 

2. Perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar menjadi 

manager efisien yang halus dan sopan. 

3. Masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan 

perubahan yang jauh lebih baik. 

- Tahap V. Konsumsi Masa Tinggi  

Pada tahap ini ditandai oleh akan ditandai dengan terjadinya 

migrasi besar-besaran daro masyarakat perkotaan ke pinggiran kota, akibat 

pembangunan pusat di perkotaan sebagai sentral bagi tempat bekerja. Pada 

tahap ini pula terjadi perubahan orientasi dari pendekatan penawaran 

(supply side) menjadi ke pendekatan permintaan (demand side) dalam 

sistem produksi yang dianut. Sementara itu terjadi pula pergeseran 

perilaku ekonomi yang semula lebih banyak menitik beratkan pada sisi 

produksi, kini mulai beralih ke sisi konsumsi.  

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Adam Smith 

Dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes 

of the Wealth of Nations (1776) Adam Smith mengemukakan tentang 
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bagaimana proses petumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara 

sistematis. Proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith dapat dibedakan 

dalam dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) Pertumbuhan 

output total; (2) Pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1997). 

1. Pertumbuhan Output Total  

Umur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut smith ada tiga, 

yaitu;  

a. Sumberdaya alam yang tersedia  

Sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling 

mendasar dan kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah 

sumberdaya yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi 

pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan output akan 

berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan 

secara terus menerus.  

b. Sumberdaya insani atau jumlah penduduk 

Sumberdaya insani atau jumlah penduduk mempunyai peranan 

yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah 

penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga 

kerja dari suatu masyarakat.  

c. Stok barang modal yang ada 

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif 

menentukan tingkat output. Perannya sangat sentral dalam proses 
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pertumbuhan output. Kumlah dan tingkat pertumbuhan output 

tergantung pada laju pertumbuhan stok modal.  

Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu 

dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. 

Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori 

Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja.  

2. Pertumbuhan Penduduk  

Jumlah penduduk yang meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih 

tinggi daripada tingkat upah subsistem atau tingkat upah yang pas-

pasan untuk hidup. Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari masyarakat.  

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Neo Klasik (Solo-Swan) 

Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung 

kepada pertumbuhan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, 

tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. 

Teori ini berpendapat bahwa rasio modal-output bias berubah dengan 

kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, biasanya 

digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan dari 

tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang 

dibutuhkan (Arsyad, 1997). Teori pertumbuhan Neo Klasik 

menghitung pertumbuhan output sebagai fungsi pertumbuhan input, 

terutama moal dan tenaga kerja. Pertumbuhan jangka panjang 
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dihasilkan dari perbaikan dalam teknologi. Fungsi produksi Solow-

Swan dituliskan dengan cara sebagai berikut (Barrow dan Martin, 

1995): 

Y(t) = A(t) K(t)α L(t)β..................................... (2.2) 

  dimana: 

  Y (t) = tingkat produksi pada tahun t 

  K (t) = jumlah stok barang modal pada tahun t 

  L (t) = jumlah tenaga kerja pada tahun t 

  A     = teknologi 

Menurut Mankiw (1992) perbedaan perdapatan perkapita masing-

masing negara dapat diatai dengan menggunakan model pertumbuhan 

Solow yang diperbesar. Dalam model ini output diproduksi dari modal 

fisik, modal manusia dan tenaga kerja. Model yang disebut MRW-

style neoclassical growth model dituliskan sebagai berikut: 

      Y(t) = K (t)α H(t)β [A(t) L(t)]1-α-β.................................. (2.3) 

  dimana:  

  Y (t) = tingkat produksi pada tahun t 

  H (t) = jumlah modal manusia pada tahun t 

  K (t) = jumlah stok barang modal pada tahun t 

  L (t) = jumlah tenaga kerja pada tahun t 

  A = teknologi 
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Berikut adalah persamaan pendapatan perkapita yang tergantungpada 

pertumbuhan populasi dan akumulasi dari modal fisik dan modal 

manusia (Mankiw, Romer dan Weil, 1992) 

ln [
     

     
] = ln A(0) + gt + 

 

   
 ln (    - 

 

    
 ln (n + g + δ) + 

 

    
 ln 

(h*)……(2.4) 

2.1.2.4 Model Pertumbuhan Harrod-Domar  

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes 

mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. 

Model pertumbuhan Harrod-Domar dapat disusun secara sederhana 

seperti berikut ini (Tadoro dan Smith, 2006): 

1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu (s) dari 

pendapatan nasional (Y), maka bentuk dari persamaanyanya 

adalah: 

                     S = sY............................................... (2.4)  

2. Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) 

yang dapat diwakili oleh ΔK, sehingga persamannya adalah: 

                             I = ΔK................................................. (2.5) 

Akan tetapi, karena jumlah stok modal (K) mempunyai hbungan 

yang langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output (Y) 

seperti yang telah ditunjukkan oleh rasio modal-output, maka: 

              
 

 
 = k ………………………………………. (2.6) 
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Atau sama dengan  

  

  
 = k …………………………………….... (2.7) 

   Atau, akhirnya  

ΔK = kΔY...................................................... (2.8) 

3. Terakhir, mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan 

investasi neto (I), maka persamaannya : 

                          S = I...................................................... (2.9) 

Dari persamaan (2.4) (2.5) dan (2.8) kita mengetahui bahwa :  

                        I = ΔK = kΔY.............................................. (2.10) 

Dengan demikian  

                         S = sY = kΔY = ΔK = I 

atau dapat diringkas menjadi  

                          sY = kΔY.................................................(2.11) 

selanjutnya, apabila kedua sisi persamaan (2.9) dibagi mula-mula 

dengan Y dan kemudian dengan k, akan menjadi :  

                       
  

 
 = 

 

 
 …………………………………… (2.12) 

Persamaan 2.12 secara jelas menyatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan GDP (ΔY/Y) ditentukan secara bersama-sama oleh 

rasio tabungan nasional (s) serta rasio modal-output nasional (k). 

Persamaan tersebut menyatakan bahwa tanpa adanya intervensi 

pemerintah, pertumbuhan pendapatan nasional secara positif 

berbanding lurus dengan rasio tabungan. 
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2.1.3 Konsep Gender  

Menurut Mosse (2003) secara dasar, gender berbeda dari jenis kelamin 

biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian; manusia dilahirkan 

sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Tetapi, proses yang menjadikan seorang 

paskulin ataupun feminim adalah gabungan dari blok-blok bangunan biologis 

dasar dan interpretasi biologis oleh kultur dari seseorang itu. Gender adalah 

perangkat perilaku khusus yang mencangkup penampilan, sikap, kepribadian, 

bekerja di dalam dan diluar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga 

dan sebagainya seacara bersama-sama memoles peran dari gender seseorang. 

Peran gender tersebut berubah seiring dengan berjalannya waktu dan berbeda 

antara satu kultur dengan kultur yang lainnya.  

Menurut World Health Organization (2012) gender adalah seperangkat 

peran, perilaku, kegiatan dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki maupun 

perempuan. Gender mengacu pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan 

perilaku-perilaku yang dipelajari serta harapan-harapan yang dikaitkan pada 

perempuan ataupun laki-laki. Seperti juga ras, suku maupun kelas; gender 

merupakan kategori sosial yang paling menentukan kesempatan hidup dan peran 

serta seseorang dalam msyarakat dan ekonomi. Peran dan hubungan gender dapat 

berkembang dan interaksi yang terjadi antara berbagai kendala biologis, teknologi, 

ekonomis, dan kendala-kendala sosial yang lainnya (World Bank, 2005). 
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2.2  Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan membahas tentang pengaruh 

ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul 

Penulis 

Variabel Alat Analisis Hasil 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Muhammad 

Septiadi dan 

Winati Wigna 

 

Pengaruh 

Ketimpangan 

Gender Terhadap 

Strategi Bertahan  

Hidup Rumah 

Tangga Buruh Tani 

Miskin di Desa 

Cikarawang 

-Kemiskinan 

 

-Ketimpangan 

Gender 

 

-Strategi 

Bertahan 

Hidup Rumah 

Tangga 

 

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

yang 

didukung 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

 

Kuisioner 

Ketimpangan gender pada 

rumah tangga buruh tani 

dapat diidentifikasi melalui 

ketimpangan akses dan 

kontrol setiap anggota 

rumah tangga terhadap 

berbagai sumber daya 

nafkah (livelihood assets). 

Ketimpangan gender 

menyebabkan rumah 

tangga buruh tani berada 

pada kondisi kemiskinan 

2. Agnes Vera Yanti 

Sitorus 

 

Dampak 

Ketimpangan 

Gender Terhadap 

Petumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia 

 

 

 

-PDRB riil 

perkapita 

 

-PDB 

 

-Investasi 

 

-Pertumbuhan 

Penduduk 

 

-Rata-rata 

Lama Sekolah 

Laki-laki 

 

-Rata-rata 

Lama Sekolah 

Perempuan 

 

-TPAK 

Deskriptif 

 

Regresi Data 

Panel 

Analisis deskriptif 

menunjukan masih 

terdapat ketimpangan 

gender di Indonesia. Hal 

ini terlihat dari 

peningkatan IPG belum 

mampu mengurangi gap 

secara nyata dalam 

pencapaian kapabilitas 

dasar antara laki-laki dan 

perempuan. Gap IPM 

dengan IPG masih terlihat 

tetap dan cenderung tidak 

berubah dari besarnya, 

dimana rasio (IPG/IPM) 

masih tetap berada di 

kisaran 93 persen selama 

periode 2004-2011. 
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3. Frestiana Dyah 

Mulasari 

 

Peran Gender 

Perempuan 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 

2008-2012 

-Angka 

harapan hidup 

perempuan 

 

-Rata-rata 

lama sekolah 

perempuan 

 

-Tingkat 

partisipasi 

angkatan 

kerja 

perempuan 

 

-Pertumbuhan 

ekonomi 

Analisis 

Deskriptif 

Pertumbuhan ekonomi 

mencerminkan keadaan 

perekonomian pada suatu 

daerah. Pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat 

akan lebih efektif apabila 

dibarengi dengan 

peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan 

berkurangnya kesenjangan 

antara laki-laki dan  

perempuan baik dalam 

peranannya ataupun 

perolehan hak-hak atas 

meningkatnya 

perekonomian. Perempuan 

yang sering kali menjadi 

penerima pasif dari 

manfaat pertumbuhan 

ekonomi diharapkan dapat 

meningkatkan peranannya 

dalam pertumbuhan 

ekonomi, dengan begitu 

maka proses pembangunan 

yang berlangsung tidak 

akan menyisakan masalah 

kesenjangan gender. 

4. Alfi Amalia 

 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Pengangguran dan 

Ketimpangan 

Gender Terhadap 

Kemiskinan di 

Sumatera Utara 

-Pendidikan 

 

-Tingkat 

pengangguran 

 

-Ketimpangan 

gender 

 

-Tingkat 

kemiskinan 

Ordinary 

Least Square 

(OLS) 

Angka Melek Huruf 

berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap 

kemiskinan di Sumatera 

Utara. Hal ini dapat 

diketahui dari nilai t-

statistic AMH 4,709 < t-

tabel 1,69 dan probabilitas 

0.0000 dengan tingkat  α = 

5%. Hal ini berarti 

semakin tinggi Pendidikan 

maka kemiskinan di 

Sumatera Utara semakin 

menurun. Koefisien 

variabel pendidikan 

(AMH) sebesar -1.216776 
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berarti setiap peningkatan 

pendidikan sebesar 1% 

dapat menyebabkan 

penurunan tingkat 

kemiskinan sebesar 1,21 % 

dengan asumsi variabel 

lain tetap. 

5. Sofa Marwah 

 

Potret 

Pembangunan 

Manusia Berbasis 

Gender  di 

Kabupaten 

Banyumas Tahun 

2015 

 

-IPM 

 

-IPG 

 

-IDG 

 

-Jumlah 

Anggota 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat 

Daerah 

Menurut 

Partai Politik 

dan Jenis 

Kelamin 

Analisis 

Komparasi 

Secara umum 

memperlihatkan bahwa 

tujuan MDGs untuk 

mencapai kesetaraan 

gender dan pemberdayaan 

perempuan pada tahun 

2015 di Kabupaten 

Banyumas belum 

sebagaimana yang 

diharapkan. Faktor 

kemiskinan yang ada 

memberikan dampak 

terhadap upaya capaian 

kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan. 

Untuk itu diperlukan 

komitmen politik dari 

Pemerintah Daerah untuk 

memperbaiki kinerja 

pembangunan yang lebih 

responsif gender, terutama 

yang menyangkut 

kesenjangan pendapatan 

dan keterlibatan politik 

perempuan. 

6. Firdaus 

 

The Workers 

Gender Wage 

Discrimination In 

The Kabupaten  

Banyuasin 

-Angkatan 

kerja nasional 

 

-Tingkat rasio 

upah 

perempuan 

terhadap laki-

laki 

 

-Kuisioner 

Analisis 

Deskriptif  

 

Analisis 

Dekomposisi 

Blinder-

Oaxaca 

Secara umum pada sektor 

formal dan informal rata-

rata upah pekerja laki-laki 

yang berstatus 

pekerja/buruh/karyawan 

masih jauh lebih tinggi 

dibanding dengan upah 

ratarata pekerja 

perempuan, dimana upah 

pekerja laki-laki lebih 

besar 60,51% dari upah 

pekerja perempuan. Secara 

Proporsi perempuan yang 

mendapatkan upah 
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dibawah atau sama dengan 

upah rata-rata mencapai 

80,71% dibandingkan 

dengan laki-laki yang 

hanya 60,65%. Dari hasil 

analisis dekomposisi 

Blinder-Oaxaca terbukti 

bahwa ada perbedaan upah 

antara laki-laki dengan 

perempuan yang 

disebabkan oleh faktor 

diskriminasi upah, dimana 

nilainya  mencapai 76,06% 

sedangkan yang 

disebabkan oleh faktor 

perbedaan endowment 

hanya sebesar 23,94%. 

Secara khusus disektor 

formal rata-rata upah 

pekerja laki-laki yang 

berstatus buruh/karyawan 

masih jauh lebih tinggi 

dibanding dengan rata-rata 

upah pekerja perempuan, 

dimana upah pekerja laki-

laki  lebih besar 67,76% 

dari upah pekerja 

7. Diah Nurulia 

Megasari & 

Losina Purnastuti 

 

Disparitas Gender 

Dalam Tingkat 

Pengembalian 

Investasi 

Pendidikan di Jawa 

Barat 

-Pendapatan 

Laki-laki dan 

Perempuan 

Berdasarkan 

Tingkat 

Pendidikan 

 

-Distribusi 

Jenjang 

Pendidikan 

 

-Sebaran 

Pekerja 

Bedasarkan 

Jenjang 

Pendidikan 

dan Gender 

Survey 

Angkatan 

Kerja 

Nasional 

(SAKERNAS) 

Provinsi Jawa 

Barat tahun 

2014 

 

OLS 

 

Perbedaan pendapatan 

antara tenaga kerja laki-

laki dan perempuan dapat 

dikaitkan dengan tingkat 

pendidikan. Berdasarkan 

penghitungan 

menggunakan 

perbandingan nilai rata-

rata pendapatan di tiap 

tingkat pendidikan, maka 

terlihat kecenderungan 

pendapatan antara laki-laki 

dan perempuan. 

8. Ulung Purba -Rasio angka Analisis Data Rasio angka harapan hidup 
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Analisis Pengaruh 

Ketimpangan 

Gender Terhadap 

Pertumbuhan  

Ekonomi di 

Provinsi Lampung 

 

harapan 

hidup 

perempuan 

dan laki-laki 

 

-Rasio rata-

rata lama 

sekolah 

perempuan 

dan laki 

Laki 

 

-Rasio tingkat 

partisipasi 

angkatan 

kerja (TPAK) 

perempuan 

dan laki-laki 

Panel di Provinsi Lampung 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Lampung. Rasio 

rata-rata lama sekolah di 

Provinsi Lampung 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Lampung. Rasio 

tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Provinsi 

Lampung berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi 

Lampung. Secara bersama-

sama variable Rasio 

Angka Harapan Hidup  

(RAHH), Rasio 

Rata-rata Lama Sekolah 

(RRLS), dan Rasio 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (RTPAK) 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

provinsi Lampung. 

9. Nur Wita 

Riztisyani 

 

Analisis Pengaruh 

Disparitas Gender 

Bidang Pendidikan 

dan Bidang 

Ketenagakerjaan 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi 

di Indonesia 

-Pertumbuhan 

PDRB per 

kapita 

 

-Rata-rata 

lamanya 

Sekolah 

 

-Pertumbuhan 

rata-rata 

lamanya 

sekolah 

 

-Rasio rata-

rata lamanya 

Analisis cross 

section. 

Variabel tingkat 

pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi 30 Provinsi di 

Indonesia. Variabel 

pertumbuhan tingkat 

pendidikan berkorelasi 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi 30 Provinsi di 

Indonesia Disparitas 

gender dalam pendidikan 

ternyata memberikan 

pengaruh terhadap 
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sekolah 

wanita dan 

laki-laki 

 

-Rasio 

pertumbuhan 

rata-rata 

lamanya 

sekolah 

wanita dan 

laki-laki 

 

-Pertumbuhan 

rasio tenaga 

kerja wanita 

 

-Dummy 

Provinsi. 

pertumbuhan ekonomi 

Provinsi di Indonesia. Hal 

ini dibuktikan dengan 

variabel rasio pendidikan 

laki-laki dan wanita dan 

pertumbuhan rasio 

pendidikan laki-laki dan 

wanita berkorelasi positif 

dengan pertumbuhan 

ekonomi. Disparitas 

gender dalam 

ketenagakerjaan juga 

memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi provinsi di 

Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan variabel 

pertumbuhan tenaga kerja 

laki-laki dan wanita 

berkorelasi positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

10. Rahmi Fuji Astuti 

Harahap 

 

Analisi Pengaruh 

Ketimpagan 

Gender Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi Jawa 

Tengah 

 

-Rasio angka 

harapan hidup 

laki-laki dan 

perempuan 

 

-Rasio lama 

rata-rata 

sekolah laki-

laki dan 

perempuan 

Rasio 

 

-Tingkat 

partisipasi 

angkatan 

kerja laki-laki 

dan 

perempuan 

 

Analisis 

Deskriptif dan 

Regresi Data 

Panel 

Ketimpangan gender yang 

terjadi tidak sesuai dengan 

teori yang ada di sebutkan 

bahwa ketimangan gender 

yang kecil akan 

meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di 

suatu daerah, akan tetapi 

keadaan yang terjadi 

adalah ketimpangan 

gender tidak selalu dapat 

meningkatkanpertumbuhan 

ekonomi saja, ada juga 

daerah yang ketimpangan 

gender yang besar namun 

pertumbuhan ekonominya 

juga besar, semua itu di 

lihat dari tingkat 

pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan antara 

laki-laki dan perempuan. 
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11. Erma Aktaria dan 

Budiono Sri 

Handoko (2012) 

 

Ketimpangan 

Gender Dalam 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

-Gender 

Inequality 

Index* (GII*) 

 

-Gender 

Inequality 

Index** 

(GII**) 

 

-Gender 

Inequality 

Index*** 

(GII***) 

 

-Produk 

Domestik 

Regional 

Bruto (PDRB) 

 

-APBD 

bidang 

kesehatan 

 

-APBD 

bidang 

pendidikan 

Statistik 

deskriptif dan 

regresi data 

panel 

Analisis deskriptif 

menunjukkan terdapat 

ketimpangan gender yang 

tajam di setiap kabupaten/ 

kota di provinsi 

Kalimantan Tengah antara 

tahun 2004 sampai dengan 

2007. Ketimpangan gender 

yang terjadi berkisar antara 

57,8 – 78,4 persen. Hasil 

analisis regresi data panel 

menunjukkan terdapat 

pengaruh yang negatif dan 

signifikan antara 

ketimpangan gender yang 

diwakili oleh 3 (tiga) jenis 

indeks ketimpangan yaitu 

GII, proksi GDI, dan 

proksi GEM terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota di wilayah 

provinsi Kalimantan 

Tengah. 

12. Rita Diana 

 

Analisis 

Ketimpangan 

Gender di Provinsi 

Sumatera Barat 

-IDG 

 

Keikutsertaan 

perempuan 

dalam tenaga 

professional 

 

TPAK 

Data Panel Metode biplot dalam 

kajian ini menghasilkan 

tiga pengelompokan 

kabupaten/kota di 

Sumatera Barat 

berdasarkan variabel-

variabel komponen IDG. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Pembagunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi atan pendapatan perkapita tetapi juga 
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diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Upaya 

pembangunan tersebut ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan 

jenis kelamin, suku, dan agama. Namun, pada pelaksanaannya tersebut masih 

mengabaikan permasalahan keseteraan dan juga keadilan gender dimana tedapat 

kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan penerima 

hasil pembangunan. Peran dari perempuan dalam pelaksanaan program 

pembangunan kenyataannnya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini 

disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumberdaya perempuan. 

 Ketimpangan gender 4 Provinsi di Pulau Jawa merupakan salah satu 

masalah dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

di Pulau Jawa dilihat melalui PDRB. Penelitian ini akan mengukur ketimpangan 

gender dan melihat bagaimana pengaruh dari ketimpangan gender terhadap 

pertumbuhan ekonomi 4 Provinsi di Pulau Jawa.  

 Ketimpangan gender 4 Provinsi di Pulau Jawa diukur melalui pengujian 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh dari ketimpangan 

gender laki-laki dan perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2.3.1 Hubungan Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Hubungan ketimpangan gender dengan pertumbuhan ekonomi telah banya 

menjadi objek penelitian di berbagai Negara. Laporan World Bank (2005) 

menyatakan bahwa biaya disparitas gender tinggi, karena disparitas gender 

tidak hanya mengurangi kesejahteraan perempuan, tetapi juga mengurangi 
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kesejahteraan laki-laki dan anak-anak dan mengahalangi pembangunan 

ekonomi. 

Penelitian terdahulu seperti Klasen 1999, Klasen dan Lamanna 2009 

menyimpulkan bahwa ketimpangan gender merugikan pertumbuhan ekonomi 

suatu negara/wilayah. Ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan 

produktivitas modal manusia (human capital) akan rendah sehingga 

pertumbuhan ekonomi juga rendah. Hal ini seperti penyimpangan pajak 

terhadap pendidikan menyebabkan misalokasi sumberdaya pendidikan dan 

selanjutnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah (Dollar dan Gatti 

1999). Efek ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui 

kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja. Ketimpangan gender 

di pendidikan menyebabkan eksternalitas langsung. Pendidikan perempuan 

mempunyai efek eksternalitas positif atas kuantitas dan kualitas pendidikan 

yang lebih baik bagi generasi mendatang. Peningkatan modal manusia akan 

meningkatkan tingkat pengembalian investasi fisik, selanjutkan akan 

meningkatkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan 

gender di pendidikan juga menyebabkan eksternalitas tidak langsung melalui 

efek demografi. Ada empat mekanisme dampak demografi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Pertama, tingkat fertilitas rendah mengurangi angka 

beban ketergantungan dalam angkatan kerja (dependency ratio) sehingga 

meningkatkan suplai tabungan. Kedua, sejumlah besar penduduk memasuki 

angkatan kerja karena pertumbuhan penduduk sebelumnya tinggi, akan 

mendorong permintaan investasi. Jika peningkatan permintaan didukung 
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peningkatan tabungan domestik atau capital inflow akan mendorong ekspansi 

investasi dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bloom 

dan Williamson 1998). Ketiga, tingkat fertilitas rendah akan meningkatkan 

kontribusi penduduk usia kerja. Jika pertumbuhan tenaga kerja diserap oleh 

peningkatan pekerjaan, maka pertumbuhan perkapita akan meningkat 

walaupun upah dan produktivitas tetap sama. Fenomena ini hanya sementara 

(merujuk kepada Bloom dan Williamson „demographic gift‟) karena setelah 

beberapa dekade penduduk usia kerja akan menurun sementara penduduk usia 

tua akan meningkat, sehingga meningkatkan angka Keempat, Lagerlof (1999) 

menyimpulkan bahwa ada interaksi antara ketimpangan gender di pendidikan, 

kelahiran tinggi, investasi modal manusia rendah dengan pertumbuhan 

ekonomi. Dalam hal ini, dampak kelahiran terhadap pertumbuhan melalui 

investasi modal manusia generasi mendatang. Pemerataan kesempatan dalam 

sektor pendidikan dan pekerjaan bagi setiap gender memberikan dampak 

positif bagi kemampuan bersaing suatu negara/wilayah dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Kemudahan akses teknologi juga akan meningkatkan 

produktivitas perempuan. Disamping itu, efek pengukuran juga berdampak 

pada ketimpangan gender. Ada banyak jenis pekerjaan perempuan tidak 

dimasukkan dalam System of National Accounts (SNA). Akibatnya, substitusi 

dari tenaga kerja rumah tangga (invisible) dengan pasar tenaga kerja (visible) 

tetap tidak ada peningkatan produktivitas, dampak pengukuran ini 

berimplikasi kebijakan (terukur atau tidak) dan output ekonomi tidak berubah.    
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  Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.4 Hipotesis 

      Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah dan masih harus 

dibuktikan kebenarannya. Hipotesis disusun berdasarkan kerangka pemikiran dan 

penelitian terahulu yang digunakan (Klassen dan Lammana, 2008). Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel ratio rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki diduga 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 4 Provinsi di Jawa 

Barat. 

2. Variabel rasio angka harapan hidup perempuan dan laki-laki diduga 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 4 Provinsi di Jawa 

Barat. 

 

KETIMPANGAN 

GENDER 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI 


