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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu

Syaadah (2014) menemukan bahwa berdasarkan analisa dari hasil

wawancara antara variabel X (Pertambahan penduduk) dan variabel Y 

(Angkatan kerja) melalui observasi dilapangan menunjukan bahwa 

pertambahan penduduk di Desa Jimbaran masih wajar dan angkatan kerja 

bisa diserap melalui sektor pertanian dan industri yang ada di sekitar Desa 

Jimbaran. 

Dewi (2013) mengenai pengaruh investasi dan tingkat upah 

terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur menemukan bahwa tingkat upah 

berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Ketika upah meningkat 

sebesar 1% maka kesempatan kerja juga meningkat sebesar 1,604143961. 

Peningkatan upah ditandai dengan meningkatnya konsumsipara pekerja 

sehingga terjadi kenaikkan permintaan barang dan jasa. Kenaikkan 

permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa 

perusahaan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikkan upah 

secara tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja. 

Indradewa (2013) menemukan bahwa secara simultan inflasi, PDRB 

dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan secara 

parsial, PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan 
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sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada 

variabel yang diteliti, objek dan waktu yang digunakan. Objek penelitian ini 

adalah pada sektor konstruksi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, serta 

penelitian ini menggunakan variabel jumlah penduduk, PDRB dan jumlah 

tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 – 

2015. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Demografi 

  Demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan 

komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab 

perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, 

gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial/perubahan status ( Hauser dan 

Duncan, 1959).Perubahan demografi mempunyai hubungan timbal balik atau 

simultan dengan pembangunan ekonomi. Perubahan demografi 

mempengaruhi aktivitas ekonomi, sebaliknya keberhasilan pembangunan 

tertentu mempengaruhi suatu bentuk perubahan demografi (Ngurah Agung, 

1991). Demografi tidaklah mempelajari penduduk sebagai individu, tetapi 

penduduk sebagai suatu kumpulan (agregates atau collection). Jadi yang di 

maksud dengan penduduk dalam kajian demografi adalah sekelompok orang 

yang bertempat tinggal di suatu wilayah.Pertumbuhan penduduk merupakan 

keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan 
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kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus 

penduduk akan di pengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah 

penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan di kurangi oleh jumlah 

kematian yang terjadi pada semua golongan umur.Setidaknya ada tiga faktor 

lain yang sering di masukan sebagai unsur integral dari sistem kependudukan 

yakni : (1) Struktur penduduk, yaitu : distribusi umur dan jenis kelamin (2) 

Komposisi penduduk, yaitu ciri-ciri sosio demografi penduduk yang luas 

lingkupnya, antara lain status perkawinan, pendapatan, ras, pendidikan, 

pekerjaan atau agama; (3) Distribusi penduduk, yaitu persebaran dan lokasi  

  Salah satu masalah yang bisa timbul dalam bidang angkatan kerja 

adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (demand for 

labour) dan penawaran tenaga kerja (suply of labour), pada suatu tingkat upah 

tertentu. Ketidak seimbangan ini dapat berupa : 

a. Lebih besarnya penawaran di banding permintaan terhadap tenaga kerja 

(adanya excess suply of labour). 

b. Lebih besarnya permintaan di bandingkan penawaran tenaga kerja (adanya 

excess demand for labour). 

  Keadaan yang umum terjadi adalah adanya ‘excess supply’ tenaga 

kerja. Artinya pada suatu tingkat upah tertentu di suatu lapangan pekerjaan, 

maka jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk di pekerjakan lebih 

banyak di banding dengan jumlah orang yang di minta untuk bekerja. 

Meskipun demikian, pada beberapa lapangan pekerjaan tertentu dapat terjadi 

‘excess demand for labour’. Artinya pada suatu tingkat upah tertentu, jumlah 
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orang yang di minta untuk bekerja dalam suatu lapangan pekerjaan tertentu 

lebih banyak di bandingkan dengan jumlah orang yang menawarkan 

tenaganya untuk bekerja.. Menghadapi pertambahan penduduk yang terkait 

dengan angkatan kerja di suatu daerah akan menjadi permasalahan ketenaga 

kerjaan, karena mereka pada umumnya ingin memperoleh pekerjaan baik 

yang sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun yang tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikan maupun yang tidak sesuai dengan 

pendidikan sekalipun yang penting memperoleh pekerjaan agar mereka 

memperoleh pengalaman kerja serta penghasilan. 

Menurut teori Fei-Ranis dalam Mulyadi (2003), yang berkaitan 

dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum optimal dalam 

pemanfaatannya, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, 

banyak pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. 

2. Tenaga Kerja 

a. Definisi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 

menyebutkan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
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Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia atau human resources 

mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung 

pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. 

Sumber daya manusia ini mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh 

seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa, 

pengertian pertama ini mengandung aspek kualitas. Kedua, sumber daya 

manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa 

atau usaha tersebut, pengertian kedua ini mengandung aspek kuantitas. Secara 

fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam 

usia kerja dianggap mampu bekerja.Kelompok penduduk dalam usia kerja 

tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower. Secara singkat, tenaga kerja 

didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (Simanjuntak, 2001: 1). 

b. Klasifikasi Tenaga Kerja 

1) Angkatan Kerja 

Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama 

seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang 

sementara tidak bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari 

pengangguran dan penduduk bekerja. Pengangguran adalah mereka yang 

sedang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha atau 

mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum 

mulai bekerja dan padawaktu bersamaan mereka tidak bekerja. Penganggur 

dengan konsep ini biasanya disebut dengan penganggur terbuka. 
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Sedangkan penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk yang 

melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu 

memperoleh pendapatan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam 

secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja 

dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah 

menganggur. Setengah menganggur merupakan penduduk yang bekerja 

kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk 

yang sementara tidak bekerja).  

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari 

lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan kerja yang 

tersedia maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara, dimana 

salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di 

Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu ukuran proporsi 

penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik 

yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK dapat dinyatakan 

untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja menurut 

kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun desa-kota 

(Kusnendi, 2003: 6.8). TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan 

kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dengan rumus sebagai berikut 

(Mudrajat Kuncoro, 2013: 66): 
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TPAK dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran 

tenaga kerja (labour supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang dan 

jasa dalam suatu perekonomian. Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai 

ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 

penduduk usia kerja. 

2) Bukan Angkatan Kerja 

Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke 

atas yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah 

tangga, dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat 

dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga 

golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat 

menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering 

dinamakan potential labor force. 

3. Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan produsen atas tenaga kerja berbeda dengan permintaan 

konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu 

memberikan nikmat (utility) kepada si pembeli, sedangkan pengusaha 

memperkerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi 

barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengankata lain, 

pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan 

permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan 

akan tenaga kerja seperti itu disebut derived demand (Simanjuntak, 2001: 89). 

Pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu 
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memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Permintaan 

tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 

perusahaan atau instansi tertentu. 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

a. Definisi 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk domestik regional bruto 

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

produksi di suatu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah 

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di 

daerah dalam satu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan 

suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung 

kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. 

b. Cara Menghitung dan Penyajian PDRB 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), cara perhitungan PDRB dapat 

diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu: 

1) Pendekatan Produksi 

Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan 

jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut 

dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan 

subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 
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2) Pendekatan Pendapatan 

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan dimana 

pendapatan nasional diperoleh melalui penjumlahan pendapatan dari berbagai 

faktor produksi yang menyumbang terhadap produksi. Pendapatan nasional 

yang dimaksud diperoleh melalui penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis 

pendapatan, diantaranya: 

a) Kompensasi untuk pekerja terdiri dari upah (wages) dan gaji (salaries) 

ditambah faktor lain terhadap upah dan gaji (misalnya, rencana dari 

pengusaha dalam hal pensiun dan dana jaminan sosial).  

b) Keuntungan perusahaan merupakan kompensasi kepada pemilik 

perusahaan yang mana digunkan untuk membayar pajak keuntungan 

perusahaan, dibagikan kepada para pemilik saham sebagai deviden dan 

ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.  

c) Pendapatan usaha perorangan merupakan kompensasi atas penggunaan 

tenaga kerja dan sumber-sumber dari self employeed person, self 

employeed professional dan lain-lain.  

d) Pendapatan sewa merupakan kompensasi yang untuk pemilik tanah, 

rental business dan recidential properties.  

e) Bunga netto atau net interest terdiri dari bunga yang dibayarkan 

perusahaan dikurangi bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah 

bunga netto yang diterima dari luar negeri, bunga yang dibayar 

pemerintah dan konsumen tidak termasuk didalamnya. 
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Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa 

yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi 

dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi 

yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan 

keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilah 

dan pajak lainnya. 

3) Pendekatan Pengeluaran 

Pendekatan pengeluaran merupakan pendapatan nasional yang 

diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan 

akhir atas output yang dihasilkan perekonomian dan diukur pada harga pasar 

yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa PDRB adalah penjumlahan semua 

komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi: a) 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari 

untung, b) Konsumsi pemerintah, c) Pembentukan modal tetap domestik 

bruto, d) Perubahan stok, e) Ekspor netto.  

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun 

dalam dua bentuk, yaitu: 

1) PDRB atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. 

PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran 

dan struktur ekonomi.  
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2) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai 

tahun dasar. PDRB atas harga konstan digunakan untu mengetahui  laju 

pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan 

harga telah dikeluarkan. 

5. Upah Minimum  

Salah satu faktor produksi yang berpengaruh dalam kegiatan produksi 

adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dapat membantu dalam proses produksi 

sehingga menghasilkan output yang diinginkan perusahaan. Adanya 

pengorbanan yang dikeluarkan tenaga kerja untuk perusahaan maka tenaga 

kerja berhak atas balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja 

tersebut berupa upah. Sadono Sukirno (2005: 351) membuat perbedaan 

diantara dua pengertian upah : 

1) Upah nominal (upah uang) adalah jumlah uang yang diterima para 

pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan 

fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.  

2) Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan 

upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.  

Sementara menurut Simanjuntak (2001: 12) menyatakan upah 

merupakan imbalan yang diterima seseorang atas jasa kerja yang 

diberikannya bagi pihak lain, diberikan seluruhnya dalam bentuk uang atau 
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sebagian dalam bentuk uang dan sebagian dalam bentuk natura. Dalam 

penelitian ini digunakan upah minimum untuk mengetahui bagaimana upah 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. 

Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum. Definisi upah minimum 

adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk 

tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. 

Selanjutnya upah minimum dibagi menjadi dua yaitu Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Situasi 

perburuhan yang sifat dan dinamikanya semakin kompleks di Indonesia, 

mengharuskan pemerintah mengatur upah minimum. 

Dasar kebijakan upah minimum diatur dalam pasal 43 Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum, yaitu penetapan 

upah minimum didasarkan dengan memperhatikan produktivitas dan 

perrtumbuhan ekonomi. Upah minimum cenderung meningkat setiap tahun 

seiring naiknya upah nominal kesejahteraan (upah riil). Kenaikan tinggi upah 

minimum provinsi menyebabkan dilema bagi perusahaan, karena disatu sisi 

harus mematuhi peraturan pengupahan yang telah diatur pemerintah, namun 

disisi lain permasalahan labor cost dirasakan menjadi berat terutama bagi 

industri padat karya dan industri kecil menengah. 
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6. Hubungan Antara Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Penyerapan 

Tenaga Kerja 

  Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap 

pertumbuhan ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat 

terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk disatu 

pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi 

lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. 

Kondisi-kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan 

sangat berguna dalam memperhitungkan berapa banyak tenaga kerja akan 

terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi 

yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Dipihak lain 

pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada 

wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa 

banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan 

atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu (Todaro, 

2003). 

  Besarnya penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat 

employment) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan 

tersebut. selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja 

dipengaruhi oleh tingkat upah ( Simanjuntak, Payaman J. 1998, 3-4). Tindaon 

(2011) mengenai analisis penyerapan tenaga kerja sektoral di Jawa Tengah 

menemukan bahwa adanya pengaruh antar variable-variabel yang digunakan 
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yaitu jumlah penduduk dan PDRB sektoral berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektoral di Jawa Tengah. 

7. Hubungan Antara PDRB Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Mankiw (2006:248) menjelaskan, hukum okun adalah relasi negatif 

antara pengangguran dan GDP. Hukum okun merupakan pengingat bahwa 

faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat 

berbeda dengan faktorfaktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang. Hukum Okun (Okun’s law) merupakan hubungan negatif antara 

pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam 

pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan 

dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Dengan kata lain, PDRB yang 

pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan 

penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB 

akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja. 

Dimas dan Nenik (2009) menyatakan bahwa PDRB”memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan”terhadap”penyerapan tenaga kerja”di 

DKI Jakarta, dimana apabila PDRB meningkat satu persen maka penyerapan 

tenaga kerja meningkat sebesar 1,23 persen.  
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8. Hubungan Antara Upah Minimum Terhadap Tingkat Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang diminta 

perusahaan atau instansi tertentu. Menurut Sumarsono (2003: 106) perubahan 

tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi 

perusahaan. Gindling dan Terrell (2006) dalam penelitian yang dilakukannya 

mengatakan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja, dimana setiap 10 persen kenaikan upah minimum terjadi 

penurunan pekerja di masing-masing sektor sebesar 1,09 persen. 

Sumarsosno (2003, dalam Fadliilah dan Atmanti, 2012) menjelaskan 

bahwa tingkat upah akan mempengaruhi biaya produksi. Naiknya tingkat 

upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya 

berdampak pada meningkatnya harga per unit barang yang diproduksi. 

Dengan kondisi tersebut, konsumen akan memberikan respon apabila terjadi 

kenaikan harga barang, konsumen aka mengurangi konsumsi atau bahkan 

tidak mau membeli barang 

Peningkatan upah ditandai dengan meningkatnya konsumsi para 

pekerja sehingga terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa. Kenaikkan 

permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa 

perusahaan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikkan upah 

secara tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dewi, 2013). 

 



25 
 

C.  Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Konseptual 

Model konseptual pada bagan diatas menggambarkan adanya 

permasalahan yang perlu dikaji dan dianalisis oleh seorang peneliti, masalah 

tersebut yakni adanya pengaruh dari jumlah penduduk, PDRB dan upah 

minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi. 

D.  Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:70), hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara 

karena, jawaban yang diberikan melalui hipotesis baru didasarkan teori, dan 

belum menggunakan fakta. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan 

teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori. Hipotesis 

mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-

hubungan antara variabel-variabel dalam persoalaan. 

Jumlah 
Penduduk 

PDRB 

Upah 
Minimum 

Penyerapan Tenaga 
Kerja 



26 
 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan penelitian, 

maka hipotesis penelitian ini adalah di duga jumlah penduduk, PDRB dan 

upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

sektor konstruksi. Dengan kondisi tersebut, konsumen akan memberikan 

respon apabila terjadi kenaikan harga barang, konsumen akan mengurangi 

konsumsi atau bahkan tidak mau membeli barang yang bersangkutan. 

Akibatnya banyak barang atau produk yang tidak terjual maka produsen harus 

menurunkan jumlah produksinya. 

 


