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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1.1 Penelitian Relevan 

Adapun penilitian yang relevan yang sesuai dengan penelitian ini sebagai berikut: 

1) Skripsi karya (Rosyidah, 2016) berjudul Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Menggunakan 

Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, 

Capital) Periode Tahun 2008-2014 (Studi Kasus PT. Bank Rakyat 

Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri). Hasil pengukuran kinerja 

keuangan yang ditinjau dari aspek RGEC menunjukan tingkat kinerja PT. 

BRI, Tbk dan PT. BSM periode 2008-2014 secara keselurahan baik, 

namun terdapat perbedaan pada rasio LDR, GCG, ROA dan NIM, serta 

tidak ada perbedaan pada rasa NPL dan CAR. 

   Pada penelitian relevan ini terdapat persamaan dengan yang 

peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunkan variabel kinerja keuangan. 

Sedangkan perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah penelitian relevan diatas menggunakan metode 

RGEC sedangkan peneliti menggunakan Analisis Rasio Keuangan. 

2) Skripsi Karya (Ardiyana, 2011) berjudul Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Syari’ah Dan Bank Konvensional Sebelum, Selama, Dan 

Sesudah Krisis Global Tahun 2008 Dengan Menggunakan Metode Camel 

(Studi Kasus Pada Pt Bank Syari’ah Mandiri Dan Pt Bank Mandiri Tbk). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan rasio bank 

dinyatakan sehat. Nilai rasio bank Mandiri Tbk lebih unggul dari pada 
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bank Syari’ah Mandiri, namun untuk pertumbuhan rasio, bank Syari’ah 

Mandiri lebih unggul dari pada bank Mandiri Tbk. Pada Uji beda yang 

mengalami perbedaan yang signifikan adalah pada rasio CAR, ROA, dan 

LDR. Pada masa krisis global Bank Syari’ah Mandiri mampu 

mempertahankan nilai maupun pertumbuhanrasionya dibandingkan Bank 

Mandiri Tbk. 

   Pada penelitian relevan ini terdapat persamaan dengan yang 

peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunkan Analisis Perbandingan. 

Sedangkan perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah penelitian relevan diatas menggunakan metode 

CAMEL sedangkan peneliti menggunakan Analisis Rasio Keuangan. 

3) Skripsi karya (Putri, 2014) berjudul Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvesional Dengan Analisis Rasio 

Keuangan CAR, ROA, ROE, NIM, LDR, dan NPL. Hasil penelitian 

menurut uji statistik independent sample t-test menyimpulkan bahwa hasil 

rata - rata rasio CAR, NIM, LDR Bank Syariah lebih baik dibandingkan 

Bank Konvesional, sedangkan untuk rata - rata rasio ROA, ROE, NPL 

Bank Konvesional menunjukkan lebih baik daripada Bank Syariah. 

Sedangkan dilihat dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan perbedaan 

yang signifikan pada rasio CAR, ROA, ROE, LDR, pada rasio NIM dan 

NPL tidakmenunjukkan perbedaan yang signifikan. 

   Pada penelitian relevan ini terdapat persamaan dengan yang 

peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunkan Analisis Rasio Keuangan. 

Sedangkan perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang 
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dilakukan peneliti adalah penelitian relevan diatas menggunakan Rasio 

Keuangan CAR, ROA, ROE, NIM, LDR, DAN NPL. sedangkan peneliti 

hanya menggunakan Rasio Keuangan ROA, ROE dan LDR / FDR. 

4) Jurnal karya (Husain Insawan M. R., 2020) berjudul Comparative Analysis 

Of Syariah Bank In Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1). 

Manajemen operasi keuangan di Bank Syariah di Indonesia selama periode 

2013-2017 secara signifikan tidak efisien. Ini telah terjadi karena 54 DMU 

yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengandung 34 DMU atau 

63% mencapai CRS efisiensi dan 48 DMU atau 89% mencapai efisiensi 

VRS, (2). Dari 11 bank syariah mempelajari, hanya ada dua bank syariah 

yang mencapai efisiensi CRS dan VRS, yaitu PT Bank BRI Syariah dan 

PT Bank Aceh Syariah dai 2013 hingga 2017, (3). Berdasrkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa DMU tidak efisien dalam pengelolaan 

operasi keuangan selama periode 2013 hingga 2017 di CRS mencapai 20 

DMU sementara dalam VRS 6 DMU. 

   Pada penelitian relevan ini terdapat persamaan dengan yang 

peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunkan Analisis Perbandingan. 

Sedangkan perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah penelitian relevan diatas menggunakan Data 

Metode Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi 

Pengambilan Keputusan Unit (UPK), sedangkan peneliti menggunakan 

Analisis Rasio Keuangan untuk mengukur kesahatan Bank. 

5) Jurnal karya (Elsa Fibeany Liora, 2014) berjudul Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Yang Terdaftar 
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Di Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa Non Performing 

Loan (NPL), Return On Asset (ROA), Biaya Operasinoal terhadap 

Pedapatan Operasional (BOPO) tidak berbeda secara signifikan antara 

bank syariah dengan bank konvensional, Capital Rasio Kecukupan (CAR) 

dan Loan to Deposit Rasio (LDR) yang menujukan signifakan perbedaan 

antara perbankan syariah dan perbankan konvensional . Yang penting nilai 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 0,005, Loan To Deposit Rasio (LDR) 

0,000, Non Performing Loan (NPL) 0,598, Return On Asset (ROA) 0,845, 

Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 0,259. 

   Pada penelitian relevan ini terdapat persamaan dengan yang 

peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunkan Analisis Rasio Keuangan. 

Sedangkan perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah penelitian relevan diatas menggunakan Rasio 

Keuangan NPL, ROA, BOPO, CAR, dan LDR. sedangkan peneliti 

menggunakan Rasio Keuangan ROA, ROE dan LDR / FDR. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Relevan 

 

NO JENIS PENELITIAN TAHUN VARIABEL 

1. 

 

Analisi Perbandingan Kinerja 

Keuangan Perbankan Konvensional 

Dan Perbankan Syariah 

Menggunakan Metode RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate 

Governance, Earning, Capital) 

Periode Tahun 2008-2014 (Studi 

Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tbk. Dan PT. Bank Syariah Mandiri) 

2016 LDR, GCG, ROA, 

NIM, NPL dan CAR 

2. Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Syari’ah Dan Bank 

Konvensional Sebelum, Selama, Dan 

Sesudah Krisis Global Tahun 2008 

Dengan Menggunakan Metode 

Camel (Studi Kasus Pada Pt Bank 

Syari’ah Mandiri Dan Pt Bank 

Mandiri Tbk). 

2011 Permodalan 

(Capital), Kualitas 

Aktiva Produktif 

(Asset Quality), 

Kualitas Manajemen 

(Management), 

Rentabilitas 

(Earning), Likuiditas 

(Liquidity). 

3. Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Syariah Dan Bank 

Konvesional Dengan Analisis Rasio 

Keuangan CAR, ROA, ROE, NIM, 

LDR, dan NPL 

2014 CAR, ROA, ROE, 

NIM, LDR, dan NPL 

4. Comparative Analysis Of Syariah 

Bank In Indonesia 

2020 CRS dan VRS 

5. Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Konvensional Dan 

Bank Syariah Yang Terdaftar Di 

Bank Indonesia. 

2014 NPL, ROA, BOPO, 

CAR, LDR. 

Sumber : Data diolah penulis 

 Kesimpulan dari penelitian relevan diatas adalah, pada penelitian relevan 

1. Menggunakan metode RGEC dengan Variabel LDR, GCG, ROA, NIM, NPL 

dan CAR, kemudian penelitian 2. menggunakan metode CAMEL dengan variabel 

Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Asset Quality), Kualitas 

Manajemen (Management), Rentabilitas (Earning), Likuiditas (Liquidity). 

3.menggunakan Analisis rasio keuangan dengan variabel CAR, ROA, ROE, NIM, 
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LDR, dan NPL 4. menggunakan CRS dan VRS 5. Menggunakan Analisis rasio 

keuangan dengan variabel CAR, ROA, ROE, LDR,BOPO dan NPL. 

1.2 Kajian Teori 

1.2.1 Pengertian Analisis Perbandingan 

Analisis perbandingan menurut (Harahap, 1997) adalah teknik analisis 

laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan 

secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan 

menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam 

unit. Teknik perbandingan tersebut dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan 

dalam rupiah atau unit dan juga dalam persentase atau perbandingan dalam bentuk 

angka perbandingan atau rasio. 

(Soemarso, 2005) mengemukakan bahwa analisis perbandingan 

merupakan salah satu tehnik analisis laporan keuangan yang mempunyai makna 

ataupun dapat menjelaskan arah perubahan suatu fenomena. Angka-angka dalam 

laporan keuangan akan sedikit artinya bila dilihat secara sendiri-sendiri. Dengan 

analisa, pemakaian laporan keuangan lebih mudah menginterprestasikan. 

1.2.2 Teori Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan 

merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang 

dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai 

baik buruknya keadaan keuangan  suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi 
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kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan 

secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011). 

 Kinerja menurut (Bastian, 2006) merupakan gambaran pencapaian 

pelaksanaan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu 

organisasi. Kinerja keuangan adalah penilaian tingkat efisiensi dan produktivitas 

yang dilakukan secara berkala atas dasar laporan manajemen dan laporan 

keuangan yang merupakan pencerminan prestasi yang dicapai perusahaan (Indra, 

2008). 

 (Sutrisno, 2009) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. 

1) (Mangkunegara, 2009) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya. 

 Indikator yang mempunyai pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivasion). 

1. Faktor Kemampuan (Ability), Secara psikologi, kemampuan (ability) 

terdiri dari kemampuannya potensi (IQ) da kemampuan reality 

(knowledge + skill). Artinya, pimpinan dan pegawai yang memiliki 

IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, 

gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 

maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. 
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2. Faktor Motivasi (Motivasion). Motivasi diatikan suatu sikap 

(attitude) pimpinan dan pegawai terhadap situasi kerja (situation) di 

lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (pro) 

terhadap situasi kerjanya akan mennjukan motivasi kerja tinggi dan 

sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi 

kerjanya akan menunjukan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja 

yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, 

iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan 

kondisi kerja. 

2) Menurut Simanjutak dalam (Widodo, 2015) kinerja merupakan tingkatan 

pecapaian hasil atas tugas tertentu yang dilaksanakan. Simanjutak juga 

mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja 

seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus 

dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 

 Indikator-indikator yang Mempengaruhi Kinerja Menurut 

Simanjutak dalam kinerja dipengaruhi oleh: 

a. Kualitas dan kemampuan pegawai, hal-hal yang berhubungan 

dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap 

mental, dan kondisi fisik pegawai. 

b. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, 

teknologi) dan hal yang berhubungan dengan kesejahteraan 

pegawai (upah/gaji, jaminan sosial, keamanan kerja). 
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c. Supra sarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 

kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial manajemen. 

3) Robert S.Kaplan dan David P.Norton (HBR, January,1992) dalam 

(Ciptani, 2000). Konsep Balanced Scorecard ini dikembangkan untuk 

melengkapi pengukuran kinerja finansial (atau dikenal dengan pengukuran 

kinerja tradisional) dan sebagai alat yang cukup penting bagi organisasi 

perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era 

competitiveness dan efektivitas organisasi. Konsep ini memperkenalkan 

suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan 

kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut sebenarnya merupakan 

penjabaran dari apa yang menjadi misi dan strategi perusahaan dalam 

jangka panjang, yang digolongkan menjadi empat perspektif yang berbeda 

yaitu :     

1. Perspektif finansial 

Bagaimana kita berorientasi pada para pemegang saham. 

2. Perspektif customer 

Bagaimana kita bisa menjadi supplier utama yang paling bernilai 

bagi para customer. 

3. Perspektif proses,bisnis internal 

Proses bisnis apa saja yang terbaik yang harus kita lakukan, dalam 

jangka panjang maupun jangka pendek untuk mencapai tujuan 

finansial dan kepuasan customer. 

4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 
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Bagaimana kita dapat meningkatkan dan menciptakan value secara 

terus menerus, terutama dalam hubungannya dengan kemampuan 

dan motivasi karyawan. 

  Dalam Balanced Scorecard, keempat persektif tersebut menjadi 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keempat perspektif tersebut 

juga merupakan indikator pengukuran kinerja yang saling melengkapi dan 

saling memiliki hubungan sebab akibat. 

4) Mahsun, dkk. (2013: 141) dalam (Masita Machmud, 2014) 

mengemukakan definisi kinerja (performance) adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategi planning suatu organisasi. 

 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan dengan memperhatikan: 

1. Indikator masukan (input), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran 

(output). 

2. Indikator keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan 

langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau 

nonfisik. 

3. Indikator hasil (outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek 

langsung). 
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4. Indikator rnanfaat (benefit), adalah sesuatu yang terkait dengan 

tujuan dari pelaksanaan kegiatan. 

5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik 

positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator didasarkan 

asumsi yang telah ditetapkan. 

5) (kasmir, 2012) Kinerja keuangan berdasarkan aspek rentabilitas 

(profitabilitas) dapat diukur dengan menggunakan Return on Asset (ROA) 

dan Return on Equity (ROE). Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan dan mengukur tingkat 

efisiensi usaha yang dicapai bank yang bersangkutan. Karena bank yang 

sehat adalah bank yang terus meningkat diatas standart yang telah 

ditetapkan. 

1.2.3 Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modal perusahaannya (Martono, 

2003). Rasio ini biasanya yang sering diperhatikan oleh perusaahan dan investor. 

Perusahaan menganggap rasio profitabilitas yang tinggi merupakan keberhasilan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Rasio profitabilitas 

yang akan digunakan adalah ROA (Return on Asset) dan ROA (Return on Equity)  

(Raghilia Amanah, 2014) 

1. Return On Asset (ROA) 

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA 

sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi. ROA adalah rasio yang 
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menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih bagi semua 

investor dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva 

(Muhammad, 2005). 

Return On Asset menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Apabila ROA mendekati 

100% berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan labanya baik. 

Apabila ROA meningkat berarti perusahaan tersebut mendayagunakan aset-

asetnya dengan baik (Putra, 2013). 

(Taswan, 2003) memaparkan rumus perhitungan ROA sebagai berikut: 

Return on Asset (ROA) =
����	������		
����

����������������
�100% 

2. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. 

Rasio ini untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi pengolahan modal 

sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Return On Equity 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang 

dikaitkan dengan pembayaran dividen semakin meningkat dan akan terjadi 

kecenderungan naiknya harga saham (Riyanto, 2010).  

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri Return on 

Equity (ROE) yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang tinggi pula bagi pemegang saham. Semakin 

mampu perusahaan memberikan keutungan bagi pemegang saham, maka 

saham tersebut diinginkan untuk dibeli. Dengan demikian maka Return on 

Equity (ROE) akan mempengaruhi perubahan harga saham. Semakin tinggi 
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resiko, maka return yang diharapkan juga akan semakin tinggi (Kasmir, 

2017). 

(Taswan, 2003) memaparkan rumus perhitungan ROA sebagai berikut: 

ROE = 
����	������		
����

������������
�100% 

1.2.4 Rasion Likuiditas 

 Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo 

(Moeljadi, 2006). Rasio likuiditas yang digunakan dalam menilai kinerja suatu 

bank adalah Loan to deposit ratio (LDR) / Finance to Deposit Ratio (FDR). 

1. Loan to Deposits Ratio (LDR)  

 Perhitungan likuiditas bank digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih (Kasmir, 

2017). 

 Analisis likuiditas dalam penelitian ini dapat diukur dengan rasio Loan to 

Deposit Ratio (LDR) atau Finance to Deposit Ratio (FDR) untuk bank 

syariah. Loan to Deposits Ratio (LDR) merupakan ukuran kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya 

(Dendawijaya, 2005). LDR menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam 

menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun bankBesar kecilnya rasio 

LDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Semakin 

besar jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka 

jumlah dana yang menganggur berkurang dan penghasilan bunga yang 
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diperoleh akan meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan LDR 

sehingga profitabilitas bank juga meningkat (Setiadi, 2010). 

LDR = 
��	���	�������� !�������� 

������� ��� !������	�
�100% 

2. Finance to Deposit Rasio (FDR) 

 Finance to Deposit Rasio (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. 

Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan terhadap nasabah 

dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan 

deposan. Semakin tinggi rasio ini memberikan indikasi renadahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005). 

FDR = 
�����"���	�
�	������ 

�����
� ���	��� #� �
�100% 

1.2.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi  

 Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai 

peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi 

aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas itu bertumpu pada kemajuan 

teknologi produksi. Secara konvensional, pertumbuhan diukur dengan kenaikan 

pendapatan nasional (PNP,GNP) perkapita (Sicat & Arndt, 1991). 

1) Teori Pertumbuhan Klasik (Sukirno, 2006) Dalam sejarah pemikiran 

ekonomi para penulis ekonomi pada bagian kedua abad ke-18 dan 

permulaan abad ke-20 lazim digolongkan sebagai  yaitu kaum Klasik. 

Kaum Klasik itu sendiri  di bedakan atas dua golongan yaitu Klasik dan 

Neo-Klasik. Tokoh yang termasuk kedalam golongan Klasik  diantaranya 

adalah Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Stuart Mill. 
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Ahli-ahli ekonomi Klasik dalam menganalisis  masalah-masalah 

pembangunan mempunyai pandangan yang agak berbeda antara satu 

dengan yang lain.  

 Padangan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inqury 

into the Nature and Cause of the Wealth of Nasions. Tulisan tersebut 

terutama menganalisis sebab-sebab berkembangnya ekonomi suatu negara. 

Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan laissez-faire atau sistem 

mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi 

yang dapat dicapai oleh masyarakat. Mengenai faktor yang menentukan 

pembangunan, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan 

mendorong pembangunan ekonomi dan mengenai corak proses 

pertumbuhan ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan 

sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara 

kumulatif. 

 Pandangan Ricardo dan Mill bertentangan dengan pandangan 

Smith mengenai pola proses pembangunan yang sangat optimis, mereka 

memiliki pandangan yang lebih pesimis tentang akhir dari proses 

pembangunan dalam jangka panjang. Kedua ahli ekonomi klasik ini 

berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai 

stationary state yaitu suatu keadaan dimana pembangunan ekonomi tidak 

terjadi sama sekali. 

 Menurut pandangan para ekonom klasik seperti jumlah penduduk, 

jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat 

teknologi. Akan tetapi, dalam teori klasik ini, para ahli ekonomi 
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menempatkan pertambahan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi memiliki pandangan bahwa 

hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonom, yang berarti di sini pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara 

terus-menerus.  

2) (Todaro, 2005) dalam (Wihastuti, 2008) Pertumbuhan ekonomi sebagai 

sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator 

penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. 

Indikator pertumbuhan ekonomi Menurut Todaro yaitu: 

a. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi 

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya 

manusia; 

b. Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja 

di tahun-tahun men- datang; 

c. Kemajuan teknologi.  

3) Menurut Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar 

hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah 

tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Malthus, yang menyatakan bahwa makanan (hasil 

produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan 

seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur 

(satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat 

perekonomian akan berada pada taraf subisten atau kemandegan. Indikator 

pertumbuhan ekonomi menurut Ricardo yaitu: 
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1. Jumlah tanah terbatas; 

2. Tenaga kerja akan meningkat atau menurun tergantung pada 

tingkat upah nominal; 

3. Akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang diperoleh para 

pemilik modal berada diatas tingkat keuntungan minimal yang 

diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi; 

4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu; 

5. Sektor pertanian sangat dominan (Arsyad, 2010). 

 Dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk akan 

menurunkan produk marginal yang kemudian kita kenal dengan istilah 

hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (The Law of Diminishing 

Return), Selama tenaga kerja yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa 

menerima tingkat upah alamiah, jumlah penduduk (tenaga kerja) akan 

terus bertambah. Hal tersebut akan menurunkan lagi produk marginal 

tenaga kerjanya dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat upah. 

Proses yang dijelaskan diatas akan berhenti apabila tingkat upah nominal 

turun sampai pada tingkat alamiah, jumlah penduduk (tenaga kerja) akan 

menurun. 

 Akibatnya tingkat penawaran atas tenaga kerja akan mendorong 

tingkat upah untuk mengalami kenaikan sampai pada tingkat upah 

alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk konstan, jadi dari segi faktor 

produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang akan 

selalu mendorong perekonomian kearah tingkat upah minimum yaitu 

berlakunya hukum kenaikan hasil yang semakin menurun. 
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 Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi akan cenderung 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, dapat 

memperlambat terjadinya The Law of Diminising Return yang pada 

gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup kearah 

tingkat hidup minimal. 

4) Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika 

Serikat. Teori ini melengkapi teori yang telah dikemukakan terlebih dahulu 

oleh Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi 

statis) sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang 

(kondisi dinamis). Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Teori Harrod-

Domar: 

1. perekonomian bersifat tertutup, 

2. hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan, 

3. proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return 

scale), serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan 

dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2005) 

dalam (Hidayat, 2014). 

5) Menurut teori Sollow-Swan (1956), pertumbuhan ekonomi tergantung 

pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk,tenaga kerja, dan 

akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan 

penelitiannya, Sollow menyatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi 

di dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Temuan Sollow 

menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang 

mencapai 2,75% per tahun pada periode 1909 sampai 1949, lebih dari 
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setengahnya (1,5%) merupakan sumbangan dari kemajuan teknologi, 

sedangkan sisanya disebabkan oleh pertambahan jumlah penggunaan 

faktor produksi (Imam dan Wildan, 2008:5) dalam (Nurlina, 2017). 

1.3 Kerangka Berpikir 

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini terlihat pada gambar dibawah 

ini: 

Bagan 1.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data bank diolah penulis 2020 
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