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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nisfihani (2015) yang berjudul

pengaruh upah dan output terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor

pertambangan kabupaten kutai kartanegara. Menggunakan analisis linear

berganda yang menunjukkan nilai koefisien konstanta variabel (X1) upah

sebesar 0.000009246 dengan α sebesar 0.95 bermakna tingkat upah (X1)

tidak berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor

pertambangan di kab. kutai kartanegara. Relevansi penelitian saya dengan

penelitian terdahulu adalah pada penelitian saya upah kerja tidak berpengaruh

terhadap permintaan tenaga kerja sedangkan output atau hasil produksi

berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2015) yang berjudul

analisis permintaan tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia tahun

2000-2010 (studi kasus industri manufaktur menengah dan besar). Penelitian

ini menggunakan pendekatan panel data mewakili 21 sektor industri

berdasarkan klasifikasi 2-digit ISIC. Sementara itu, metode regresi Fixed

Effect Least Squares Dummy Variable (LSDV) diaplikasikan dalam

penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat output, modal

kerja, upah dan jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap permintaan tenaga kerja di industri manufaktur menengah dan besar

di Indonesia.
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Relevansi penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah pada

penelitian saya menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data

panel mewakili 20 industri manufaktur  menurut subsektor  hasil yang

didapatkan yaitu hasil produksi berpengaruh terhadap permintaan tenaga

kerja, sedangkan perbedaannya adalah upah kerja dan jumlah perusahaan

tidak berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja. Data yang digunakan

adalah data terbaru dari tahun 2000-2016 mengenai hasil produksi, upah

kerja dan jumlah perusahaan dari 20 sektor industri manufaktur besar dan

sedang menurut subsektor di Indonesia yang dipublikasikan oleh badan pusat

statistik Indonesia.

B. Landasan teori

1. Pengertian tenaga kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun

2003 pasal 1 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja

adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada

waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja tenaga kerja mencakup

penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan

dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah

tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun

tidak bekerja, tetapi  mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat

ikut bekerja (Simanjuntak dalam Saputri, 2011).

Tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja

memproduksi barang dan jasa. Perserikatan bangsa-bangsa
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menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja.

Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun keatas sebagai tenaga

kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk 10-14 dan 65 tahun keatas

yang bekerja (Ananta dalam Sembiring, 2015).

2.Teori permintaan

Teori permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada

berbagai tingkat harga selama periode tertentu pada suatu daerah (geografis

tertentu). Permintaan suatu barang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

a.Harga barang itu sendiri

b.Harga barang lain yang terkait

c.Tingkat pendapatan perkapita

d.Selera atau kebiasaan

e.Jumlah penduduk

f. Perkiaraan harga dimasa mendatang

g.Distribusi pendapatan

h.Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan

Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang

menyatakan semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak

permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga

suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.

Sifat hubungan tersebut disebabkan oleh Sukirno (2005)

1.Kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang

dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Sebaliknya, jika
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harga turun maka orang akan mengurangi pembelian terhadap barang lain

yang sejenis dan menambah pembelian barang yang mengalami

penurunan harga.

2.kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang.

Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk

mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama

barang yang mengalami kenaikan harga.

3.Permintaan tenaga kerja

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah

maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk

dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah

hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh

pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat

didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang

pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu

tertentu. (Sudarsono dalam Sholeh, 2007).

Permintaan produsen atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan

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

memberikan manfaat (utility) kepada si pembeli. Akan tetapi pengusaha

mempekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi

barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain,

pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya.
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Permintaan akan tenaga kerja yang seperti itu disebut derived demand

Simanjuntak (1985). Artinya, permintaan tenaga kerja oleh pengusaha

sangat tergantung permintaan masyarakat terhadap hasil produksinya.

Dengan demikian, untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan

perusahaan, maka harus dijaga bahwa permintaan masyarakat terhadap

produk perusahaan harus tetap stabil dan kalau mungkin meningkat. Untuk

menjaga stabilitas permintaan produk perusahaan serta kemungkinan

pelaksanaan ekspor, maka perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing

baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian bisa

diharapkan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja bisa

dipertahankan atau bahkan ditinggalkan (Sumarsono dalam Sembiring,

2015).

Seorang pengusaha baru berhenti menambah pekerjanya apabila

tambahan pekerja yang terakhir hanya dapat menghasilkan tambahan

produksi yang sama nilainya. Ini adalah syarat yang perlu dipenuhi apabila

perusahaan ingin memaksimumkan keuntungannya. Dengan demikian

permintaan atas tenaga kerja sangat ditentukan oleh sifat permintaan atas

barang-barang yang diwujudkannya. Pengusaha akan terus menambah

jumlah pekerja selama pekerja tambahan tersebut dapat menghasilkan

penjualan tambahan yang melebihi upah yang dibayarkan kepadanya.

Seorang pengusaha baru berhenti menambah pekerjanya apabila tambahan

pekerja yang terakhir hanya dapat menghasilkan tambahan produksi yang

sama nilainya.
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Secara formula, syarat pemaksimuman keuntungan ini dapat

dinyatakan secara berikut:

W = MPPL...............................................................................(2.1)

Dimana W adalah tingkat upah dan MPPL adalah produksi marginal

pekerja yang keduanya dinyatakan dalam nilai fisikal (dalam nilai riil) dan

bukan dalam nilai uang Sukirno (2005).

Kurva 2.1: Permintaan tenaga kerja
Sumber: Sukirno dalam Sembiring, 2015

Gambar 2.1 pada grafik (a) menunjukkan bahwa semakin banyak

tenaga kerja digunakan, semakin sedikit produksi marginal yang diciptakan

oleh setiap tambahan pekerja. Misalkan tingkat upah dalam perekonomian

adalah WA. Kegiatan produksi mencapai produksi marginal sebanyak

MPPA = WA apabila perusahaan menggunakan tenaga kerja sebanyak LA.

Seperti digambarkan oleh titik A dalam grafik (b) pada tingkat upah WA

sebanyak LA tenaga kerja akan digunakan. Untuk memaksimumkan
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keuntungan perusahaan akan menggunakan tenaga kerja sehingga ke

tingkat dimana produksi marginal sama nilainya dengan W0. Misalkan

kesamaan itu dicapai pada W0 = MPP0.

Dengan demikian permintaan tenaga kerja adalah sebanyak L0.

Hubungan antara tingkat upah. W0 dan permintaan tenaga kerja

ditunjukkan oleh titik B. Untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan

harus menggunakan tenaga kerja sehingga upah = produksi marginal dan

ini dicapai di W1 = MPP1. Berarti sebanyak L1 tenaga kerja akan

digunakan. Sifat hubungan diantara upah W1 dengan tenaga kerja L1

ditunjukkan oleh titik C. Permintaan tenaga kerja oleh perusahaan tersebut

diperoleh dari menarik satu garis melalui titik A, B dan C, yaitu kurva DL.

4.Faktor-faktor  yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja

a.Tingkat upah

Yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan

adalah tingkat upah para tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan

mengakibatkan kenaikan biaya produksi, sehingga akan meningkatkan

harga per unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk

yang dijual ke konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah

mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk tersebut.

Sehingga akan muncul perubahan skala produksi yang disebut efek skala

produksi (scale effect) dimana sebuah kondisi yang memaksa produsen

untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga
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dapat mengurangi tenaga kerja perusahaan. Suatu kenaikan upah dengan

asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha

mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan

mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan

mesin disebut efek substitusi (substitution effect).

b.Teknologi

Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi

berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja

belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Karena

dapat terjadi kecanggihan teknologi akan menyebabkan hasil produksi

yang lebih baik, namun kemampuannya dalam menghasilkan produk

dalam kuantitas yang sama atau relatif sama, yang lebih berpengaruh

dalam menentukan permintaan tenaga kerja adalah kemampuan mesin

untuk menghasilkan produk dalam kuantitas yang jauh lebih besar dari

pada kemampuan manusia. Misalnya, mesin pengemasan produk

makanan yang dulunya berbasis tenaga kerja manusia dan beralih ke

mesin-mesin dan robot akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja

manusia lebih rendah untuk memproduksi makanan tersebut.

c. Produktivitas

Sumarsono (2003) Produktivitas merupakan perbandingan antara

hasil yang dapat dicapai dengan keseluruhan sumberdaya yang

dipergunakan per satuan waktu. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
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merupakan sasaran yang strategis karena peningkatan produktivitas

faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia

yang memanfaatkannya. Jumlah tenaga kerja yang diminta dapat

ditentukan oleh seberapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu

sendiri.

d. Kualitas Tenaga Kerja

Pembahasan mengenai kualitas ini berhubungan erat dengan

pembahasan mengenai produktivitas. Karena dengan tenaga kerja yang

berkualitas akan menyebabkan produktivitasnya meningkat. Kualitas

tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan,

pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam bekerja.

e. Fasilitas Modal

Dalam prakteknya faktor-faktor produksi, baik sumber daya

manusia maupun yang bukan sumber daya alam dan lain-lain, seperti

modal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa.

Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain

konstan, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin

besar permintaan tenaga kerja. Misalnya, dalam suatu industri air

minum, dengan asumsi faktor-faktor lain konstan, maka apabila

perusahaan menambah modalnya, maka jumlah tenaga kerja yang

diminta juga bertambah.
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5.Permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek

Permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek mengkondisikan

perusahaan menerima harga jual produk dan tingkat upah yang diberikan.

Dalam mengkombinasikan penggunaan modal dan tenaga kerja untuk

menghasilkan output, perusahaan tidak mampu merubah kuantitas modal

yang digunakan dan hanya bisa menambah penggunaan tenaga kerja untuk

meningkatkan output. Dalam memperkirakan berapa tenaga kerja yang

perlu ditambah perusahaan melihat tambahan hasil marginal atau marginal

physical product dari penambahan seorang karyawan tersebut. Selain itu,

perusahaan menghitung jumlah uang yang akan diperoleh dengan adanya

tambahan hasil marginal. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marginal

atau marginal revenue (VMPPL), yaitu nilai dari MPPL, yaitu besarnya

MPPL dikalikan dengan harga per unit (P) (Simanjuntak dalam Saputri,

2011).

6.Permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang

Jangka panjang dalam teori perusahaan adalah konsep perusahaan

dalam melakukan penyesuaian penuh terhadap keadaan ekonomi yang

berubah. Dimisalkan perusahaan akan mencapai isokuan, 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. Apabila

pemilik perusahaan itu bebas (sebagaimana keadaan yang sesungguhnya)
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dalam jangka panjang untuk memilih setiap bentuk kombinasi modal dan

tenaga kerja, maka kombinasi yang akan dipilih supaya dapat

memaksimalkan keuntungan adalah dengan kombinasi modal dan tenaga

kerja yang mana saja asal mengandung biaya paling rendah Sembiring

(2015).

(Bellante dan Jackson dalam sembiring, 2015) ada dua hal yang patut

diperhatikan. Pertama, oleh karena fleksibilitas yang ditambahkan yang

dimiliki perusahaan itu dalam jangka panjang, maka permintaan tenaga

kerja perusahaan itu dalam jangka panjang akan bersifat lebih responsif

terhadap perubahan suatu tingkat upah (dalam hal ini, perubahan yang lebih

besar dalam jumlah permintaan tenaga kerja) dibandingkan dengan

permintaan dalam jangka pendek. Kedua, suatu perusahaan yang berada

pada keseimbangan jangka panjang haruslah juga berada pada

keseimbangan jangka pendek. (Bellante dan Jackson dalam Sembiring,

1990)

7.Industri Manufaktur

Menurut Arifin (2006) Pembangunan sektor industri manufaktur

(manufacturing industry) hampir selalu mendapat prioritas utama dalam

rencana pembangunan negara-negara sedang berkembang (NSB), hal ini

karena sektor industri manufaktur dianggap sebagai sektor pemimpin (the

leading sector) yang mendorong perkembangan sektor lainnya.
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Industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan

kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan

tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau barang

yang kurang nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan

Badan Pusat Statistik (2016).

Kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, industri menengah dan

industri besar. Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja

dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri menengah dan besar ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja

dan/atau nilai investasi. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diserap,

industri sedang mempunyai pekerja antara 20 hingga 99 orang, sedangkan

industri besar mempunyai pekerja sebanyak 100 orang atau lebih Badan

Pusat Statistik (2010).

8.Hubungan antar variabel

a. Hubungan Hasil produksi dengan Permintaan Tenaga Kerja

Hasil produksi adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses

kegiatan industri yang berupa barang yang dihasilkan, yang selanjutnya

akan dijual kepada masyarakat konsumen. Pertambahan permintaan

pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan

permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi oleh tenaga

kerja tersebut. Banyaknya barang yang diproduksi tergantung pada tinggi
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rendahnya permintaan konsumen. Semakin tinggi permintaan konsumen

terhadap barang yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi

juga permintaan perusahaan tersebut terhadap tenaga kerja. Dimana,

pengusaha akan memperkerjakan seseorang karena seseorang itu

membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada

masyarakat konsumen (Simanjuntak dalam Sembiring 2015).

b.Hubungan Upah Kerja dengan Permintaan Tenaga Kerja

Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat

dari kenaikan upah tenaga kerja karena bagi perusahaan upah tenaga

kerja merupakan biaya produksi. Simanjuntak (1985) mengatakan,

perubahan tingkat upah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja.

Naiknya tingkat upah yang akan dibebankan kepada konsumen dengan

cara menaikkan harga jual barang hasil produksi di pasar akan

menurunkan jumlah permintaan masyarakat akan hasil produksi.

Selanjutnya, turunnya permintaan masyarakat terhadap hasil produksi

mengakibatkan penurunan dalam jumlah permintaan akan tenaga kerja.

Kuncoro (2002).
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Tingkat Upah

W2 DL

W0

W1 DL

L0 Tenaga kerja

Kurva 2.2: Penentuan tingkat penyerpan tenaga kerja

Sumber: Todaro dalam Rini, 2012

Kurva 2.2 pada titik W0 melambangkan pada tingkat upah

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

seperti pada W2, penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga

persaingan diantara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan

akan mendorong turunnya tingkat upah memdekati atau tepat ke titik

equilibriumnya yakni W0. Sebaliknya pada upah yang lebih rendah

seperti W1, jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh produsen

akan melebihi  kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadi persaingan

diantara para pengusaha dalam memperebutkan tenaga kerja dan

medorong kenaikan upah mendekati atau tepat ke titik equilibrium W0.

Menurut (Todaro dalam Rini, 2012) tingkat upah dalam bentuk

sejumlah uang dalam kenyataanya tidak pernah fleksibel dan cenderung

terus-menerus turun karena lebih sering atau lebih banyak dipengaruhi
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oleh berbagai macam kekuatan institusional seperti tekanan serikat

dagang atau serikat buruh.

c. Hubungan Jumlah Perusahaan dengan Permintaan Tenaga Kerja

Matz (1990) mengatakan, untuk menentukan ukuran dalam

menambah atau mengurangi sejumlah tenaga kerja yang dilakukan oleh

pengusaha, maka: Para pengusaha akan membutuhkan sejumlah uang

yang akan diperoleh dengan tambahan perusahaan tersebut, demikian

juga dengan tenaga kerja. Apabila jumlah output dihasilkan oleh

perusahaan yang lebih besar maka akan menghasilkan output yang besar

pula, sehingga semakin banyak jumlah perusahaan yang berdiri maka

akan semakin banyak kemungkinan untuk terjadi penambahan output

produksi.

Dengan menambah jumlah perusahaan, diperkirakan akan

meningkatkan jumlah produksi, sehingga meningkatkan jumlah tenaga

kerja. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri,

maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja

artinya jika unit usaha suatu industri ditambah, maka permintaan tenaga

kerja juga bertambah.

C. Kerangka pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam

bentuk skema sebagai berikut :
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KERANGKA PEMIKIRAN

D

Sumber: Sembiring (2015)

D. HIPOTESIS
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis dari penelitian

ini sebagai berikut :

1. Hasil produksi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

permintaan tenaga kerja perusahaan industri manufaktur di Indonesia

tahun 2000-2016

2. Upah kerja diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

permintaan tenaga kerja perusahaan industri manufaktur di

Indonesia tahun 2000-2016

3. Jumlah industri diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

permintaan tenaga kerja perusahaan industri manufaktur di Indonesia

tahun 2000-2016.

Hasil

Produksi

Permintaan
tenaga

kerja

Upah

Kerja

Jumlah

Industri


