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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penilitian tentang penyerapan tenaga kerja pada sektor industri

kecil dan menengah oleh sejumlah peneliti dengan daerah dan periode waktu yang

berbeda-beda, antara lain:

1) Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2016) yang berjudul “Pengaruh

Nilai Investasi, Jumlah Unit Usaha, dan Upah Minimum Terhadap

Permintaan Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa

Tengah”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa faktor yaitu

Nilai Investasi, Jumlah unit Usaha, dan Upah Minimum Kerja (UMK)

yang mungkin mempengaruhi permintaan tenaga kerja sektor Industri

Kecil Menegah di Jawa Tengah. Hasil Analisi menunjukkan bahwa Nilai

Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor

industri Jawa Tengah, sedangkan Jumlah Unit Usaha dan UMK tidak

berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor Industri

Kecil Menengah di Jawa Tengah akan tetapi keduanya memiliki hubungan

yang positif. Penelitian ini memiliki tingkat keakuratan sebesar 96, 8% dan

sisanya 3, 2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wafi Lestari dan Nenik Woyanti yang

berjudul “Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum
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Terhadap Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di

Kabupaten Semarang”.Data berbentuk Time Series dari tahun 1995-2005.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis

Regresi Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah

usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga

kerja, nilai investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

peneyerapan tenaga kerja, dan upah minimum berpengaruh negative dan

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Nuswantoro(2011) yang berjudul

“Pengaruh Investasi, Nilai Produksi, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil di Kabupaten Pati”.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yangdiperoleh dari BPS dan

Disperindag Kabupaten Pati. Dengan menggunakanmetode analisis regresi

linier berganda. Data-data tersebut merupakan data timeseries dalam kurun

waktu 10 tahun.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel

investasi, nilai produksidan jumlah unit usaha berpengaruh signifikan

secara bersama-sama denganprobabilitas sebesar 0,000<α 0,05. Secara

parsial investasi, nilai produksi danjumlah unit usaha berpengaruh

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja padaindustri kecil di

Kabupaten Pati. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitasinvestasi

sebesar 0,004, probabilitas nilai produksi sebesar 0,032, dan

probabilitasjumlah unit usaha sebesar 0,000.Dalam penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa, investasi, nilai produksidan jumlah unit usaha
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berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.variabel

investasi, dan jumlah unit usaha berpengaruh positif sedangkan

variabelnilai produksi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga

kerja pada industrykecil di Kabupaten Pati.

4) Penelitian yang dilakukan oleh Rio Dhuwi Saputra (2014) yang berjudul

“Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Upah

Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil di

Kabupaten Malang”.Jenis data yang digunakan dalampenulisan skripsi ini

adalah dengan menggunakan data sekunder, yang berupa data time

seriesdari tahun 1998 sampai tahun 2013.Dari hasil analisa data yang

dilakukan, menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu unitusaha

(X1), investasi (X2), dan upah minimum (X3) dapat mempengaruhi

variable terikatnya yaituvariabel penyerapan tenaga kerja (Y).Penelitian

ini memiliki tingkat keakuratan sebesar 98, 9% dan sisanya 1, 1%

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

B. Landasan Teori

i. Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik, Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja

(15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak

bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang
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mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja

guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Simanjuntak, 2001 tenaga kerja adalah penduduk yang sudah

bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan

kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga

Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh

batas umur.Pada awalnya batasan umur penggolongan tenaga kerja di Indonesia

sejak tahun 1971 adalah bilamana seseorang sudah berumur 10 tahun atau

lebih.Pemilihan batasan umur ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur

tersebut sudah banyak penduduk bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan

bertambahnya kegiatan pendidikan dan penetapan kebijakan wajib belajar 9 tahun,

maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja berkurang. Oleh karena

itu, semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun

2001, batas umur penggolongan kerja yang semula 10 tahun atau lebih diubah

menjadi 15 tahun atau lebih. Indonesia tidak menggunakan batas umur maksimum

dalam pengelompokkan usia kerja karena belum mempunyai jaminan sosial

nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di

hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta

(Simanjuntak, 2001).

Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang terlibat

atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang

dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja serta golongan menganggur



12

dan mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja

yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari

pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan

yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima

pendapatan.Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat

menawarkan jasanya untuk bekerja.Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga

dinamakan sebagai angkatan kerja potensial (Simanjuntak, 2001).

ii. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan jumlah

tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan.Hal ini berbeda

dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa.Orang membeli barang

dan jasa karena barang itu memberikan nikmat (utility) kepada si pembeli

sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena untuk membantu

memproduksikan barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu

kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan

permintaan konsumen akan barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja

seperti itu disebut derived demand atau permintaan turunan (Simanjuntak, 2001).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang

dibutuhkan perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga

kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang
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mempengaruhi permintaan hasil (Sumarsono, 2003). Permintaan tenaga kerja

dipengaruhi oleh:

1. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya

produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka

akanterjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan

selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para

konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan

harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama

sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjualdan terpaksa

produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi

mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala

produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect.

b. Pengusaha lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses

produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal

seperti mesin dan lain-lain. Kondisi seperti ini terjadi apabila upah naik

dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan jumlah

tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan

penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja.
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Baik efek skala produksi maupun efek substitusi akan menghasilkan suatu

bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai slope negatif.

2. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen Apabila

permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan

cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut

perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

3. Harga barang modal turun Apabila harga barang modal turun maka biaya

produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut

turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan

produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya

permintaan tenaga kerja meningkat pula.

1. Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek

Fungsi produksi memperlihatkan hubungan yang terjadi antara berbagai

input faktor produksi dan output perusahaan. Dengan teknologi tertentu, semakin

banyak input pekerja dan modal yang digunakan semakin besar output yang

dihasilkan (Ananta, 1990 dalam Fitria, 2014)
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Gambar 2.1

Jumlah Tenaga Kerja dan Modal Tetap dalam Isokuan Produksi

Gambar 2.1 menjelaskan apabila perusahaan memiliki 3 unit modal dan

jumlah tenaga kerja terus ditambah, maka akan terjadi penambahan pada output

keseluruhan. Output keseluruhan apabila 1 unit tenaga kerja yang digunakan

adalah 10. Apabila 2 unit tenaga kerja digunakan, maka output keseluruhan akan

meningkat menjadi 19 dan demikian seterusnya. Tambahan output yang diperoleh

sehubungan dengan penambahan seorang pekerja disebut dengan tambahan hasil

marginal atau marginal physical product (MPPL).

Dalam memperkirakan berapa tenaga kerja yang perlu ditambah,

perusahaan akan melihat tambahan hasil marginal atau marginal physical product

dari penambahan seorang karyawan tersebut (MPPL). Selanjutnya, perusahaan

akan menghitung jumlah uang yang akan diperoleh dengan adanya tambahan hasil

marginal. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marginal atau marginal
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revenue, yaitu nilai dari MPPL (VMPPL). Jadi MR sama dengan VMPPL, yaitu

besarnya MPPL dikalikan dengan harga per unit (P) (Simanjuntak, 2001).

MR = VMPPL = MPPL x P

MR : penerimaan marjinal

VMPPL : nilai pertambahan asil marginal dari karyawan

MPPL : tambahan hasil marjnal dari karyawan

P : harga jual barang yang diproduksi per unit

Jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha sehubungan dengan

memperkejakan tambahan seorang karyawan adalah upahnya sendiri (W) dan

dinamakan biaya marginal atau marginal cost (MC). Bila tambahan penerimaan

marginal (MR) lebih besar dari biaya mempekerjakan orang yang menghasilkan

(W), maka mempekerjakan tambahan orang tersebut dapat menambah keuntungan

pengusaha. Dengan kata lain dalam rangka menambah keuntungan, pengusaha

senantiasa terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih besar dari W.

Apabila tenaga kerja yang terus ditambah sedangkan alat-alat dan faktor

produksi lain jumlahnya tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap

pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula.

Dengan kata lain, semakin bertambah tenaga kerja yang dipekerjakan, semakin

kecil MPPL dan VMPPL-nya. Hal ini karena berlakunya law of diminishing

return dan dilukiskan dengan garis DD dalam Gambar 2.2
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Gambar 2.2

Kurva Permintaan terhadap Tenaga Kerja dalam Jangka Pendek

Kurva permintaan pada Gambar 2.2 dapat berbeda untuk setiap

perusahaan, tergantung dari tingkat produktivitas masing-masing faktor dan

efisiensi di tiaptiap perusahaan.Garis DD menggambarkan besarnya nilai hasil

marginal pekerja (VMMPL) untuk setiap tenaga kerja. Bila jumlah pekerja yang

dipekerjakan sebanyak 0A = 100 orang, maka VMPPL-nya samadengan MPPL x

P = W1. Nilai ini lebih besar dari tingkat upah yang sedang berlaku (W). Oleh

sebab itu, laba perusahaan akan bertambah dengan menambah tenaga kerja

baru.Pengusaha dapat terus menambah laba perusahaan dengan mempekerjakan

orang hingga 0N.Di titik N pengusaha mencapai laba maksimum dan VMPPL

samadengan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja.

Penambahan tenaga kerja yang lebih besar dari 0N (misal 0B) akan

mengurangi keuntungan pengusahaan. Perusahaan akan membayar upah dalam
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tingkat yang berlaku (W). Padahal VMPPL yang diperoleh hanya sebesar W2

yang lebih kecil dari W. Jadi pengusaha cenderung untuk menghindari

penambahan jumlah pekerja lebih besar dari 0N.Penambahan pekerja lebih besar

dari 0N dapat dilaksanakan hanya bila pengusaha yang bersangkutan dapat

membayar upah di bawah (W) atau perusahaan mampu menaikkan harga jual

barang.

2. Permintaan Tenaga Kerja Jangka Panjang

Perbedaan antara permintaan terhadap tenaga kerja dalam jangka pendek

dan jangka panjang adalah dalam jangka panjang semua input produksi dapat

berubah. Dalam jangka pendek, yang bisa berubah hanya input yang menjadi

fokus pembahasan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memilih berbagai

bentuk kombinasi modal dan tenaga kerja dalam menghasilkan output yang

mengandung biaya paling rendah.

Gambar 2.3 menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang

memberikan biaya paling rendah.Diasumsikan anggaran pengeluaran perusahaan

adalah $60, harga sewa 1 unit modal adalah $10 per hari dan tingkat upah adalah

$20 per hari kerja.Apabila seluruh jumlah uang digunakan untuk tenaga kerja,

maka perusahaan dapat membeli 3 unit tenaga kerja.Jika seluruh jumlah uang

digunakan untuk modal, maka 6 unit modal dapat dibeli.
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Gambar 2.3

Kombinasi Tenaga Kerja dan Modal dalam Jangka Panjang

Dimisalkan perusahaan akan menghasilkan 19 ton batu bara, maka output

sebesar itu dapat dihasilkan dengan satu unit tenaga kerja yang dikombinasikan

dengan empat unit modal. Perusahaan juga dapat mengkombinasikan dua unit

tenaga kerja dengan tiga unit modal untuk menghasilkan output sebesar 19 ton.

Perusahaan akan menemukan satu kombinasi modal dan tenaga kerja yang paling

rendah biayanya, yaitu kombinasi yang diberikan oleh garis isocost atau budget

line yang menyinggung isokuan sebesar 19 ton. Kombinasi yang paling rendah

biayanya dalam Gambar 2.3 adalah kombinasi C, terdiri dari satu unit tenaga kerja

dan empat unit modal dengan biaya keseluruhan $60. Output sebesar 19 ton dapat

dihasilkan oleh kombinasi yang diberikan pada setiap titik pada isoquant (misal

titik D dan E), akan tetapi kedua kombinasi ini memerlukan biaya $70, sehingga

ini bukanlah merupakan kombinasi yang memberikan biaya minimum. Dengan

demikian perusahaan akan memilih kombinasi yang optimal antara penggunaan
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modal dengan tenaga kerja dengan biaya terendah sesuai dengan budget line yang

dimiliki.

iii. Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja Menurut

Simanjuntak (2001), elastisitas tenaga kerja didefinisikan sebagai

persentasi perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan

satu persen pada tingkat upah. Secara umum dituliskan dalam persamaan:

Dimana:

e : elastisitas prmintaan akan tenaga kerja

∆N : perubahan jumlah tenaga kerja yang terjadi

N : jumlah yang bekerja mula-mula

∆W : besarnya perubahan tingkat upah

W : tingkat upah yang berlaku

Rumus (2.1) dapat ditulis dalam bentuk:
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Atau dalam bentuk diferensial:

Bila tingkat upah naik, jumlah orang yang dipekerjakan menurun, begitu pula

sebaliknya.Jadi ∆N/∆W adalah negatif.

Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung dari empat faktor, yaitu:

1) Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain,

misalnya modal. Semakin kecil kemungkinan mensubstitusikan modal

teradap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga

kerja.

2) Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Semakin besar

elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, semakin besar

elastisitas permintaan akan tenaga kerja.

3) Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Elastisitas

permintaan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya karyawan (labor

cost) terhadap biaya produksi keseluruhan (total cost) juga besar.

4) Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Semakin

besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap dalam produksi, semakin

besar elastisitas permintaan tenaga kerja.

Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat dengan mudah mengurangi

atau menambah jumlah tenaga kerja sebagai akibat dari perubahan dalam tingkat

upah, karena hal tersebut memerlukan penyesuaian dalam bidang-bidang lan
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seperti penggunaan modal, bahan mentah, tata ruang dan prosedur. Sebaliknya

dalam jangka panjang, penyesuaian dan perubahan dapat dilakukan secara

berangsur-angsur.Oleh sebab itu, elastisitas permintaan tenaga kerja selalu lebih

besar dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang.

iv. Pengertian Industri Mikro dan Kecil

Industri kecil adalah kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah

penduduk yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat

jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat juga diartikan sebagai usaha produktif

diluar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencaharian utama maupun

sampingan (Tambunan, 2001).

Kekuatan yang dimiliki oleh industri kecil (Tambunan, 2001) adalah

sebagai berikut:

1) Sangat padat karya dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat

banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang

rata-rata pertahun sangat tinggi, sehingga upah minimum tenaga kerja

khususnya dari kelompok berpendidikan rendah di Indonesia masih relatif

murah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia dengan

jumlah penduduk atau angkatan kerja yang lebih sedikit.

2) Industri kecil di Indonesia masih lebih banyak membuat produk-produk

sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal tinggi.
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3) Industri kecil di Indonesia masih merupakan industri yang membuat

produk-produk yang bernuansa kultural seperti kerajinan dari kayu dan

rotan atau ukir-ukiran yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri

dari masyarakat di masing-masing daerah.

4) Kegiatan industri kecil masih sangat agricultural based karena

mempunyai banyak komoditi-komoditi pertanian yang dapat diolah dalam

skala kecil.

5) Pengusaha-pengusaha industri kecil lebih banyak menggantungkan diri

pada kemampuan sendiri atau pinjam dari sumber informal untuk modal

kerja pendanaan industri.

Kelemahan dari industri kecil yang ada di Indonesia adalah lemahnya daya

saing dipasar domestik terhadap barang–barang pada industri besar dan menengah

serta produk yang diekspor.Keterbatasan biaya juga termasuk faktor penyebab

lemahnya daya saing industri kecil yang ada di negeri kita tersebut (Tambunan,

2001).

Banyak pengertian atau definisi tentang industri mikro dan kecil.Dalam

prakteknya antar departemen dan badan pemerintah mempunyai kriteria sendiri-

sendiri yang berbeda dalam mendefinisikan industri kecil dan menengah. Menurut

BPS, definisi industri kecil adalah perusahaan/usaha industri pengolahan yang

mempunyai pekerja 5-19 orang. Sedangkan definisi industri mikro adalah

perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang.
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Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah, maka batasan industri kecil dan menengah didefinisikan sebagai

berikut:

a. Industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Industri Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria industri mikro

sebagaiamana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008. Kriteria industri

mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunana tempat usaha

atau memeiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah).
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v. Unit Usaha

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang

melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun

suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran

lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya.

Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal Industri

Mikro Kecil (IMK) pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan

pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah.Menurut

Squire, 1992 (dalam, Fitria, 2014) jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang

positif terhadapjumlah tenaga kerja. Artinya, jika jumlah unit usaha bertambah

maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan

akan bertambah pula. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang

berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

vi. Nilai Output

Menurut BPS, Output adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses

kegiatan industri yang terdiri daribarang–barang yang dihasilkan dari proses

produksi atau disebut hasil produksi, jasa industri yang diterima dari pihak lain

yaitu kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini

bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya

melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang

sebagai balas jasa (upah makloon), serta Penerimaan lain dari jasa non-industry.
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Menurut Simanjuntak, 2001, nilai produksi adalah nilai dari keseluruhan

barang dan jasa yang merupakan hasil akhir dari proses produksi pada suatu unit

usaha selanjutnya akan dijual sampai pada tangan konsumen. Tinggi rendahnya

jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha dipengaruhi oleh tinggi

rendahnya jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga kerja tersebut.Tinggi

rendahnya barang yang diproduksi tergantung kepada tinggi rendahnya

permintaan oleh konsumen.Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh

konsumen semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi sehingga semakin tinggi

pula jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut.

Sesuai dengan teori maka untuk meningkatkan output diperlukan

peningkatan input yang digunakan, input yang dimaksud dalam hal ini adalah

tenaga kerja. Jadi, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka semakin tinggi

pula jumlah barang yang diproduksi. Dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap

maka nilai produksi juga akan meningkat.

vii. Upah Minimum

Menurut Ricardo (Deliarnov, 2009:53) nilai tukar suatu barang ditentukan

oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya

bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup

(subsisten) bagi buruh yang bersangkutan.Upah sebesar ini disebut sebagai upah

alami (natural wage).Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-

kebiasaan setempat.Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup
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masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah)

ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium,

secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai

kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa (Mankiw, 2003:11).

Sumber: Todaro 2000 : 326 dalam Rini Sulistiowati, 2012

Gambar 2.4

Penentuan Permintaan Tenaga Kerja dan Upah dengan Pendekatan Pasar

Bebas

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik we melambangkan tingkat

upah ekuilibrium (equilibrium wage rate), pada tingkat upah yang lebih tinggi

seperti pada w2, penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehinggapersaingan

di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong

turunnyatingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya, yakni we.

Sebaliknya pada upah yang lebihrendah seperti w1, jumlah total tenaga kerja yang
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akan diminta oleh produsen akan melebihi kuantitaspenawaran yang ada sehingga

terjadi persaingan diantara para pengusaha dalam memperebutkantenaga kerja dan

mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekulibrium,

We.Kelemahan dari model Pasar Bebas Kompetitif Tradisional adalah kurang

memberikan petunjuk yangberarti mengenai kenyataan determinasi upah dan

lapangan kerja khususnya di negara berkembang.Mekanisme penyesuaian

otomatis dalam pasar tidak akan mampu mendorong tingkat upah riil sampaipada

tingkat we yang merupakan tingkat upah ekuilibrium.

Upah menurut PP No 8/1981 didefinisikan sebagai suatu penerimaan

sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa

yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang

yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan

serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan

pekerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun untuk

keluarganya.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian

upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau

pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan.Dinilai dalam

bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan

perundangundangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha

dengan buruh atau pekerja.
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Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang

diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Demikian pula sebaliknya, dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh

meningkatnya kesempatan kerja, sehingga akan dikatakan bahwa kesempatan

kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. Kenaikan tingkat upah

yang disertai oleh penambahan tenaga kerja hanya akan terjadi bila suatu

perusahaan mampu meningkatkan harga jual barang (Simanjuntak, 2001).

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam

lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003).Karena pemenuhan

kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah

Minimum Propinsi.

Menurut Keputusan Menteri No.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah

Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk

tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki

pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan

melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan

dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no.13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan

tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok

dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang
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pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran

atau pencapaian prestasi kerja contohnya tunjangan jabatan, tunjangan

komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi.Beda halnya dengan

tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena

penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Ananta, 1990 (dalam Fitria, 2014) menjelaskan bahwa secara empiris ada

tiga komponen yang dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum, yaitu:

a. Kebutuhan Fisik Minimum Adalah kebutuhan pokok seseorang yang

diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat

menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi. Kebutuhan ini

merupakan kebutuhan yang minimum baik ditinjau dari segi jumlah

maupun dari segi mutu barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga

merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau dikurangi lagi

seperti makan, minum, bahan bakar, perumahan, pakaian, dll.

b. Indeks Harga Konsumen Merupakan petunjuk mengenai naik turunnya

harga kebutuhan hidup. Naiknya harga kebutuhan hidup ini secara tidak

langsung mencerminkan tingkat inflasi. Data IHK mencakup 160 macam

barang yang dibagi menjadi empat kelompok pengeluaran, yaitu makanan,

sandang, perumahan dan aneka.

c. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi suatu daerah

mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Keadaan

perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi
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perusahaan yang beroperasi didaerah yang bersangkutan. Semakin tinggi

tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, maka semakin besar

pula kesempatan berkembang bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi

di daerah tersebut.

B. Hubungan Antar Variabel

Bagian ini akan menjelaskan tentang teori dan hubungan antara variabel

independen (jumlah unit usaha, nilai produksi, nilai investasi, dan upah minimum

provinsi) terhadap variabel dependen (penyerapan tenaga kerja pada sektor

industri mikro kecil pada setiap Provinsi di Indonesia tahun 2013-2015)

i. Hubungan antara Upah Minimum Provinsi dengan Penyerapan

Tenaga Kerja

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada

buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau

dilakukan.Simanjuntak, (2001) mengatakan bahwa upah bagi pengusaha dapat

dipandang sebagai beban karena semakin besar upah yang dibayarkan kepada

karyawan, maka semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha.

Menurut Kuncoro, 2002 (dalam Fitria, 2014), kuantitas tenaga kerja yang

diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah

naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih
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mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi

penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga

relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum

ii. Hubungan antara Jumlah Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga

Kerja

Pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal industri mikro dan kecil

pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti

permintaan tenaga kerja juga bertambah.Menurut Squire, 1992 (dalam Fitria,

2014) jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah

tenaga kerja. Artinya, jika jumlah unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja

yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah pula.

Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan

semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

Hubungan ini diperkuat oleh Lestari dkk yang meneliti tentang “Pengaruh

Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga

Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang tahun 1995-

2005. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah usaha berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang artinya

bertambahnya jumlah unit usaha akan menambah jumlah tenaga kerja yang

terserap.
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iii. Hubungan antara Nilai Output dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai Produksi adalah nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang

merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjuhrya

akan dijual sampai pada tangan konsumen. Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja

yang diminta oleh pengusaha dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang

yang drproduksi oleh tenaga kerja tersebut.Tinggi rendahnya barang yang

diproduksi tergantung kepada tinggi rendahnya permintaan oleh

konsumen.Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin

tinggi jumlah barang yang diproduksi sehingga semakin tinggi pula jumlah tenaga

kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut (Simanjuntak, 2001).

Sesuai dengan teori bahwa untuk meningkatkan output diperlukan

peningkatan input yang digunakan, dalam hal ini adalah tenaga kerja. Sehingga

semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka semakin tinggi pula jumlah

barang yang diproduksi. Dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap maka nilai

produksi juga akan meningkat.

iv. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana

hubungam suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam

suatu masalah tertentu (Kuncoro, 2013).Berdasarkan rumusan masalah, landasan

teori dan beberapa penelitian dari peneliti terdahulu yang mempunyai kesamaan
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baik dalam kajian teori maupun model analisis yang digunakan, maka dapat

disusun kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5

Model Kerangka Pemikiran Teoritis

v. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun dan kemudian akan

diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan (Kuncoro, 2013).

Berdasarkan landasan teori, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

Diduga Upah Minimum Provinsi (UMP), jumlah unit usaha, dan nilai output

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Mikro

Kecil (IMK) pada tingkatProvinsi di Indonesia tahun 2013-2015

Nilai Output

Upah Minimum

Jumlah Unit
Usaha

Penyerapan
Tenaga Kerja


