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ABSTRAK. Produk Domestik Bruto (PDB) berperan untuk mengukur pertumbuh-
an ekonomi suatu negara. Fungsi produksi Cobb-Douglas Y = cKαL1−α digunakan
untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fungsi produksi menya-
takan hubungan kuantitatif antara masukan, yaitu modal dan tenaga kerja, dan kelu-
aran yang berupa PDB. Data yang digunakan adalah data uang beredar, penduduk
Indonesia yang bekerja, dan PDB riil tahun 2011-2015. Penyelesaian dari fungsi pro-
duksi tersebut menggunakan metode iterasi Gauss-Newton, sehingga diperoleh nilai
efisiensi produksi c = 7.75, elastisitas uang beredar α = 0.42, dan elastisitas tenaga
kerja 1 − α = β = 0.58. Fungsi produksi tersebut mengalami skala pengembalian
konstan dan secara geometri diferensial permukaan yang terbentuk adalah parabol-
ic. Hal ini berarti peningkatan uang beredar dan tenaga kerja proporsional dengan
peningkatan PDB. Nilai elastisitas tenaga kerja lebih besar daripada nilai elastisitas
uang beredar. Oleh karena itu, tenaga kerja lebih berpengaruh terhadap kenaikan
atau penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: fungsi produksi Cobb-Douglas, geometri diferensial, pertumbuhan ekono-
mi, produk domestik bruto, skala pengembalian konstan, parabolic

1. Pendahuluan

Kinerja perekonomian suatu negara dapat diukur dengan melihat tiga va-

riabel makroekonomi, yaitu produk domestik bruto, tingkat inflasi, dan tingkat

pengangguran (Mankiw [9]). Ketiga variabel tersebut memiliki perannya masing-

masing dalam menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara. Produk domestik

bruto berperan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan

menghitung pendapatan total setiap orang di negara tersebut dari total nilai

barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu.

Keluaran berupa barang dan jasa pada suatu perekonomian bergantung pa-

da banyaknya masukan berupa faktor produksi dan kemampuan untuk mengubah

masukan menjadi keluaran. Menurut Mankiw [9], sisi produksi perekonomian

mentransformasikan masukan berupa modal dan tenaga kerja, menjadi keluaran

berupa PDB.

Hubungan antara modal, tenaga kerja, dan produk yang dihasilkan, menu-

rut Cobb dan Douglas [3] adalah fungsi produksi. Fungsi produksi yang mudah

digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi tersebut da-

pat digunakan untuk menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara, misalnya

Indonesia.
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Pada penelitian ini, fungsi produksi Cobb-Douglas diselesaikan menggu-

nakan metode iterasi Gauss-Newton. Metode tersebut digunakan untuk menen-

tukan nilai efisiensi produksi c dan elastisitas masing-masing faktor produksi,

yaitu α dan (1 − α). Selanjutnya, ditentukan kriteria skala pengembalian dan

permukaan yang terbentuk.

2. Produk Domestik Bruto

Mankiw [9] menjelaskan bahwa produk domestik bruto adalah nilai pasar

semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama ku-

run waktu tertentu. PDB mengubah jumlah berbagai barang dan jasa menjadi

sebuah angka tunggal yang mengukur nilai produksi. Terdapat dua jenis PDB

berdasarkan dasar perhitungannya, yaitu PDB nominal yang diukur dengan har-

ga berlaku dan PDB riil yang diukur dengan harga konstan.

Pengukuran PDB dengan harga konstan tidak mengandung faktor harga.

Hal tersebut dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan

pertumbuhan volume barang dan jasa, bukan pertumbuhan nilai yang masih

mengandung kenaikan atau penurunan harga (BPS [1]).

Menurut Dornbusch et al. [4], tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat

di mana produk domestik bruto meningkat. Perubahan PDB disebabkan oleh

perubahan efisiensi penggunaan faktor produksi dan tersedianya sumber daya,

yaitu modal dan tenaga kerja, yang sejalan dengan perubahan perekonomian.

3. Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Mankiw [9] menyatakan bahwa banyaknya keluaran produksi ditentukan

dari jumlah modal dan tenaga kerja. Secara matematis, Dornbusch et al. [4]

menuliskan fungsi produksi Cobb-Douglas adalah

Y = cKαL1−α, (3.1)

dengan

Y : besarnya hasil produksi,

K : besarnya modal,

L : banyaknya tenaga kerja,

c : efisiensi produksi, dan

α dan (1− α) = β : elastisitas masing-masing faktor produksi.

3.1. Fungsi Produksi Cobb-Douglas sebagai Pendekatan Pertumbuhan

Ekonomi di Indonesia. Dornbuch et al. [4] menyatakan bahwa fungsi produk-

si Cobb-Douglas dapat diterapkan untuk menggambarkan keadan perekonomian

suatu negara. Oleh karena itu, fungsi produksi Cobb-Douglas yang telah ditulis

pada Persamaan (3.1), diberikan beberapa asumsi sebagai berikut.
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(1) ModalK, yang merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memroduk-

si suatu barang dan jasa diasumsikan sebagai uang beredar. Uang yang

dikeluarkan oleh pemerintah dan diedarkan ke masyarakat adalah sumber

pembiayaan suatu negara. Uang berperan sebagai nilai untuk mengukur

harga relatif berbagai barang dan jasa. Pemerintah mengedarkan uang ke

masyarakat dengan catatan bahwa uang tersebut cukup digunakan untuk

bertransaksi dan dirasa tidak sulit untuk diperoleh. Namun, pemerintah

juga membatasi keluaran uang yang diedarkan.

(2) Tenaga kerja L merupakan ukuran produktivitas suatu negara. Para

pekerja yang bekerja dapat menghasilkan barang dan jasa dalam periode

waktu tertentu. Bekerja merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan

seseorang untuk memeroleh pendapatan atau keuntungan.

(3) Keluaran hasil produksi Y , yang merupakan suatu barang atau jasa yang

dihasilkan diasumsikan sebagai produk domestik bruto. PBD adalah uku-

ran pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu negara.

(4) Nilai c adalah efisiensi produksi atau produktivitas, yaitu seberapa besar

efisiensi masukan dalam menghasilkan suatu produk atau keluaran.

(5) Nilai α adalah elastisitas uang beredar.

(6) Nilai 1− α = β adalah elastisitas tenaga kerja.

3.2. Skala Pengembalian. Skala pengembalian atau return to scale digunakan

untuk mengetahui apakah suatu fungsi produksi mengikuti kaidah decreasing,

constant, atau increasing return to scale (Soekartawi [11]). Terdapat tiga kriteria

skala pengembalian, yaitu

(1) decreasing return to scale, jika α + β < 1, maka proporsi penambahan

faktor produksi melebihi proporsi penambahan hasil produksi,

(2) constant return to scale, jika α+β = 1, maka penambahan faktor produksi

proporsional dengan penambahan hasil produksi, dan

(3) increasing return to scale, jika α + β > 1, maka penambahan faktor pro-

duksi akan menghasilkan penambahan hasil produksi yang proporsinya

lebih besar.

3.3. Geometri Diferensial pada Fungsi Produksi Cobb-Douglas. Menu-

tut Ioan [8], definisi dari fungsi produksi Cobb-Douglas dilihat dari sudut pandang

geometri diferensial adalah sebagai berikut.

Definisi 3.1. Suatu fungsi produksi didefinisikan pada R2 adalah Y : Dp → R+,

dengan (K,L) → Y (K,L) = cKαLβ ∈ R+, ∀(K,L) ∈ Dp, α, β ∈ R+, c > 0, di

mana R2 adalah ruang berdimensi dua, R+ adalah himpunan bilangan riil positif,

Dp adalah domain produksi, c dan β = 1−α adalah konstanta, Y adalah keluaran

berupa hasil produksi, K dan L adalah masukan berupa faktor produksi.

3 2017

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas . . . S. A. Rahmani, S. Wibowo, Muslich

Ioan [7] menjelaskan bahwa representasi grafik dari fungsi produksi adalah

suatu permukaan. Diberikan turunan parsial orde pertama dan kedua dari fungsi

produksi Cobb-Douglas yang telah dituliskan pada Persamaan (3.1), yaitu

p =
∂Y

∂L
, q =

∂Y

∂K
, r =

∂2Y

∂L2
, s =

∂2Y

∂L∂K
, t =

∂2Y

∂K2
. (3.2)

Menurut Ioan [7], studi tentang permukaan (surfaces) memiliki dua bentuk

kuadratik dasar yang sering digunakan. Bentuk kuadratik dasar yang pertama

dari permukaan adalah

g = g11dL
2 + 2g12dLdK + g22dK

2, (3.3)

di mana g11 = 1 + p2, g12 = pq, dan g22 = 1 + q2.

Bentuk kuadratik dasar yang kedua dari permukaan, yaitu

h = h11dL
2 + 2h12dLdK + h22dK

2, (3.4)

di mana h11 =
r√

1+p2+q2
, h12 =

s√
1+p2+q2

, dan h22 =
t√

1+p2+q2
. Jika δ = h11h22−

h2
12, maka diperoleh

δ = − αβ(α+ β − 1)c2K2α−2L2β−2

1 + α2c2K2α−2L2β + β2c2K2αL2β−2
, (3.5)

berakibat,

(1) jika δ > 0 di setiap titik pada permukaan, maka permukaan berbentuk

elliptical,

(2) jika δ = 0 di setiap titik pada permukaan, maka permukaan berbentuk

parabolic, dan

(3) jika δ < 0 di setiap titik pada permukaan, maka permukaan berbentuk

hyperbolic.

4. Metode Iterasi Gauss-Newton

Metode iterasi Gauss-Newton merupakan modifikasi dari metode Newton

untuk mengoptimalkan sebuah fungsi (Nocedal dan Wright [10]). Konsep menda-

sar dari iterasi Gauss-Newton adalah uraian deret Taylor yang digunakan untuk

menyatakan persamaan nonlinier. Bentuk umum model nonlinier adalah

y = f(X,α) + ε,

dengan y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, α adalah

parameter regresi, ε adalah komponen galat, dan setiap variabel merupakan suatu

matriks.

Dilakukan pendekatan terhadap fungsi dua peubah f(X,α) menggunakan

deret Taylor orde pertama di sekitar nilai awal α(0), diperoleh

f(X,α) = f(X,α(0)) +
∂f(X,α)

∂α

∣∣∣
α(0)

(α− α(0)).
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Misalkan z(α) adalah matriks transpose dari ∂f(X,α)
∂α

, diperoleh

y = f(X,α) + ε

= f(X,α(0)) +
∂f(X,α)′

∂α

∣∣∣
α(0)

α− ∂f(X,α)′

∂α

∣∣∣
α(0)

α(0) + ε

= f(X,α(0)) + z(α(0))α− z(α(0))α(0) + ε.

Dilakukan pendugaan dengan metode least square, diperoleh persamaan untuk

menentukan parameter α(1), yaitu

α(1) = α(0) + [z(α(0))T z(α(0))]−1z(α(0))T [y − f(X,α(0))],

sehingga bentuk umum iterasi adalah

α(n+1) = α(n) + [z(α(n))T z(α(n))]−1z(α(n))T [y − f(X,α(n))],

dan iterasi Gauss-Newton secara umum adalah

α(n+1) = α(n) − 1

2
[z(α(n))T z(α(n))]−1∂S

∂α

∣∣∣
α(n)

, (4.1)

dengan n adalah banyaknya iterasi.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1. Analisis Data Menggunakan Metode Iterasi Gauss-Newton. Data

yang digunakan pada penelitian ini adalah data triwulan yang diambil dari Badan

Pusat Statistik (BPS) tahun 2011-2015. Data tersebut adalah PDB [1], [2], uang

beredar [5], dan penduduk yang bekerja [6]. Berdasarkan ketiga data tersebut,

dibentuk matriks (20×3) yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode iterasi

Gauss-Newton.

Setiap faktor produksi memiliki nilai elastisitas yang berbeda. Nilai terse-

but menunjukkan elastisitas produksi dari suatu masukan. Berdasarkan Per-

samaan (3.1), keluaran Y tergantung pada masukan dan produktivitas c. Hal

tersebut mengakibatkan semakin tinggi produkivitas, maka semakin tinggi pula

keluaran yang dihasilkan. Hasil dari iterasi Gauss-Newton yang telah dilakukan

berdasarkan Persamaan (4.1), memberikan keluaran berupa nilai c = 7.75 dan

α = 0.42, sehingga nilai β = 1 − α = 0.58. Ketiga nilai tersebut disubstitusikan

ke Persamaan (3.1), sehingga diperoleh fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu

Y = 7.75K0.42L0.58. (5.1)

Dilakukan pengecekan dengan memasukkan nilai uang beredar dan pen-

duduk yang bekerja berdasarkan data ke Persamaan (5.1). Selanjutnya, hasil

perhitungan tersebut dibuat grafiknya. Berikut merupakan grafik PDB riil yang

didekati dengan grafik hasil perhitungan.
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Gambar 1. Grafik PDB riil dan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas

Gambar 1 menunjukkan bahwa pendekatan fungsi nonlinier menggunakan metode

iterasi Gauss-Newton mendekati nilai sebenarnya. Hal ini berarti, fungsi produksi

Cobb Douglas seperti yang dituliskan pada Persamaan (5.1) menjadi pendekatan

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

5.2. Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas secara Geometri Diferensi-

al. Persamaan (5.1) digunakan sebagai acuan untuk menganalisis fungsi produksi

secara geometri diferensial, sehingga Persamaan (3.2) dapat dituliskan sebagai

p =
∂Y

∂L
= (7.75)(0.58)K0.42L(0.58−1) = 4.495K0.42L−0.42,

q =
∂Y

∂K
= (7.75)(0.42)K0.42−1L0.58 = 3.255K−0.58L0.58,

r =
∂2Y

∂L2
= (7.75)(0.58)(0.58− 1)K0.42L(0.58−2) = −1.8879K0.42L−1.42,

s =
∂2Y

∂L∂K
= (7.75)(0.42)(0.58)K(0.42−1)L(0.58−1) = 1.8879K−0.58L−0.42,

t =
∂2Y

∂K2
= (7.75)(0.42)(0.42− 1)K(0.42−2)L0.58 = −1.8879K−1.58L0.58.

Bentuk kuadratik dasar pertama yang telah dituliskan pada Persamaan

(3.3), diperoleh

g = (1+20.205K0.84L−0.84)dL2+29.26245K−0.16L0.16dLdK+(1+10.595K−1.16L1.16)dK2.

Bentuk kuadratik dasar kedua seperti pada Persamaan (3.4), diperoleh

h =
−1.8879K2.58L0.42dL2 + 1.8879K1.58L1.42dLdK − 1.8879K0.58L2.42dK2

K2.16L1.84
√
1 + 20.205K0.84L−0.84 + 10.595K−1.16L1.16

.
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Representasi grafik dari fungsi produksi Cobb-Douglas secara geometri dife-

rensial berupa permukaan. Permukaan yang terbentuk dapat ditentukan dengan

menyubstitusikan nilai α dan β ke Persamaan (3.5), sehingga diperoleh

δ = − (0.42)(0.58)(0.42 + 0.58− 1)(7.75)2K2(0.42)−2L2(0.58)−2

1 + (0.42)2(7.75)2K2(0.42)−2L2(0.58) + (0.58)2(7.75)2K2(0.42)L2(0.58)−2

= 0,

dengan nilai α+β = 1, sehingga memberikan nilai δ = 0. Akibatnya, permukaan

yang terbentuk dari fungsi produksi yang diperoleh adalah parabolic. Permukaan

parabolic tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Permukaan parabolic

5.3. Interpretasi Nilai Skala Pengembalian. Kriteria skala pengembalian

dari fungsi produksi Cobb-Douglas yang digunakan untuk menggambarkan per-

tumbuhan ekonomi di Indonesia adalah konstan, karena α + β = 1. Jumlahan

kedua nilai elastisitas ini berarti peningkatan uang beredar dan tenaga kerja pro-

porsional dengan peningkatan produk domestik bruto. Keadaan tersebut menun-

jukkan bahwa jika terjadi kenaikan PDB, maka akan berdampak pada kenaikan

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Jika dilihat dari besarnya nilai elastisitas, maka nilai elastisitas tenaga ker-

ja lebih besar daripada nilai elastisitas uang beredar. Artinya, perekonomian

Indonesia bersifat padat tenaga kerja, sehingga peran tenaga kerja lebih berpe-

ngaruh terhadap kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Jika banyak penduduk Indonesia yang bekerja dan berpenghasilan, maka keterse-

diaan barang dan jasa akan memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, per-

lu dilakukan pemberdayaan sumber daya manusia agar para pekerja memiliki

keahlian yang baik.
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6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesim-

pulan sebagai berikut.

(1) Fungsi produksi Cobb-Douglas yang merepresentasikan keadaan pertum-

buhan ekonomi di Indonesia dituliskan pada Persamaan (5.1), dengan nilai

efisiensi produksi c sebesar 7.75, elastisitas uang beredar α sebesar 0.42,

dan elastisitas tenaga kerja β sebesar 0.58.

(2) Kriteria skala pengembalian yang diperoleh adalah konstan dan berdasarkan

analisis fungsi produksi Cobb-Douglas secara geometri diferensial dipero-

leh bentuk permukaan parabolic.

(3) Peningkatan uang beredar dan tenaga kerja proporsional dengan pening-

katan PDB. Nilai elastisitas tenaga kerja yang lebih besar daripada nilai

elastisitas uang beredar menunjukkan bahwa tenaga kerja lebih berpenga-

ruh terhadap kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di Indone-

sia.
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