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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan ini mempunyai sejumlah

persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Arief Rahman Yuditya (2010) hasil jumlah lapangan pekerjaan tidak diimbangi

dengan banyaknya jumlah angkatan kerja sehingga mengakibatkan pengangguran.

salah satu sektor guna mengurangi angka pengangguran adalah usaha mikro kecil

dan menengah. Usaha mikro kecil menengah itu penting salah satu untuk

memperluas kesempatan kerja. Memperluas kesempatan kerja guna untuk mengatasi

masalah pengangguran.

Menurut Kasyful Mahalli (2006) hasil bahwa strategi investasi tidak perlu

mengarah kepada industri besar. Yang di buktikan kepada penyerapan tenaga kerja

yang sensitif dengan gejolak perekonomian. Dengan beradanya usaha  kecil

menengah ini pemerintah menerapkan usaha kecil menengah sebagai motor

penggerak pembangunan dan wadah penyerapan tenaga kerja.Hasil penelitian Andi

Rahmat Ridha (2011) Dengan Judul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha

Percetakan Skala Kecil-Menengah di Kota Makassar. Berdasarkan hasil perhitungan

SPSS versi 12.0 yang menunjukan bahwa variable (upah (X1), produktivitas (X2),

modal (X3) dan non upah (X4)) baik secara parsial maupun secara bersama-sama

terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja (Y)). Hal ini dapat ditentukan

dengan hasil uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan uji F (simultan)
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untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama. Besar pengaruh variabel (upah

(X1), produktivitas (X2), modal (X3) dan non upah (X4) terhadap variable terikat

(penyerapan tenaga kerja (Y) sebesar 80,5% sedangkan sisanya 19,5% diterangkan

oleh faktor yang lain.

Hasil penelitian Manggung (2011) dengan judul “Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Pedagang Kaki Lima di sekitar

Pantai Losari Kota Makassar”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

variabel bebas yang terdiri dari modal, alokasi waktu, lama usaha dan akses kredit

dan variabel terikat adalah pendapatan. Model analisis data adalah regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel-variabel bebas yaitu modal,

alokasi waktu, lama usaha dan akses kredit secara bersama-sama mampu

menjelaskan variasi variabel terikat yaitu pendapatan sebesar 89%. Sedangkan

sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam

estimasi model.

Berdasarkan penelitian dari Arif Rahman yuditya (2010) ,Kasyful Mahali (2006)

dan Andi Rahmat Ridha (2011) serta Manggung (2011) bahwa dapat diambil

kesimpulan bahwa usaha mikro kecil menengah terbukti secara signifikan baik

simultan maupun parsial dipengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja, yang

digunakan pada penelitian ini. Dari variabel-variabel dalam penelitian ini yang paling

dominan terhadap variabel independen (usaha mikro kecil menengah) adalah variabel

aset, omset dan modal berarti variabel ini adalah yang paling penting terhadap

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Malang.
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B. Landasan  Teori

1. Pengertian tenaga kerja

Tenaga Kerja adalah penduduk  yang berada dalam usia kerja. Menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut

sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

masyarakat.

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau

jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang

dan jasa jika ada permintaaan terhadap tenaga mereka,dan jika mereka mau

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Tenaga kerja merupakan resources, tepatnya human resources atau sumber

daya manusia yang  berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Peranan

tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat besar terhadap

perkembangan ekonomi, demikian pula pada sektor industri yang banyak

berorientasi kepada sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena

manusialah  (tenaga kerja) yang mampu menggerakkan faktor-faktor produksi

yang lain untuk menghasilkan suatu barang. Dengan kata lain tenaga kerja

merupakan salah dau faktor produksi yang harus ada dalam suatu proses produksi.

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Memang

di setiap negara batasan umur tenaga kerja berbeda-beda. Contohnya di India,

tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 sampai 60 tahun. Selain
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golongan umur tersebut dianggap bukan tenaga kerja. Di Indonesia tidak ada

batasan umur maksimal karena di Indonesia tidak ada jaminan sosial nasional.

Memang ada sebagian penduduk yang menerima tunjangan di hari tua tapi jumlah

hanya sedikit, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta

(Simanjuntak, 1985). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Ananta (1990:124) konsep tenaga kerja adalah: “Bagian penduduk

yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa”. Perserikatan Bangsa-Bangsa

menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia

menggolongkan penduduk usia 10 tahun keatas sebagai tenaga kerja, dengan

alasan terdapat banyak penduduk usia 10-14 dan 65 tahun ke atas yang bekerja,

karena tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi

barang dan jasa, maka sering dihitung angka beban tanggungan untuk

memperlihatkan rata-rata beberapa orang (tidak termasuk dirinya sendiri) yang

harus ditanggung oleh seorang tenaga kerja. Bila menggunakan kriteria

Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka angka beban tanggungan itu dihitung dari

perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak berusia 15-64 tahun dengan

penduduk yang berusia 15-64 tahun. Angka beban tanggungan ini untuk Indonesia

tahun 1985 adalah 74,698. Yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia

produktif (umur 15-64 tahun) harus menanggung sekitar 75 penduduk di luar usia

produktif. (Ananta, 1990).
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Perusahaan dapat menambah jumlah pekerja hingga titik OB jika perusahaan

dapat membayar upah dibawah W atau bila perusahaan mampu untuk menaikkan

harga jual barang. Sedangkan bila tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat

serta faktor produksi lain jumlahnya tetap, maka perbandingan alat-alat produksi

untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan MPPL menjadi kecil pula.

Hal ini dinamakan hukum diminishing returns (Simanjuntak, 1985).

Gambar 2.1

Permintaan Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja

Upah                                VMPPL

W1

W MC

W2 D = MPPL x P

0 A     N B Input Tenaga Kerja

Dalam jangka pendek perubahan terjadi sepanjang garis permintaan yang

dapat disebabkan oleh perubahan tingkat upah yang mengakibatkan perubahan

akan permintaan terhadap pekerja. Perubahan dalam jangka pendek tergantung

dari besarnya elastisitas permintaan akan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh

kemungkinan subtitusi antara pekerja dengan faktor produksi lain, elastisitas

permintaan akan hasil produksi, proporsi biaya tenaga kerja terhadap keseluruhan

biaya produksi dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lain.Sedangkan

dalam jangka panjang perubahan permintaan akan tenaga kerja dalam bentuk
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loncatan atau pergeseran (shift) dapat terjadi karena pertambahan hasil produksi

secara besar-besaran, peningkatan produktivitas kerja karyawan serta penggunaan

teknologi baru.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang

digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan

tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.

Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam

dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka

hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal.

Dengan melihat keadaan tersebut maka dalam mengembangkan sektor industri

kecil dapat dilakukan dengan menggunakan faktor internal dari industri yang

meliputi tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal,serta pengeluaran tenaga

kerja non upah. Adapun faktor tersebut diuraikan sebagai beriku

1) Tingkat upah

Upah merupakan penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada

penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berfungsi sebagai kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan

danproduksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan sesuai

persetujuan, Undang-undang dan peraturan, dan dibayar atas dasar suatu

perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Tenaga kerja merupakan
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salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi.

Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa

dari usaha yang telah dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan

tenaga kerja adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai

tingkat upah (Ehrenberg, 1998). Dari Ehrenberg ( 1998, hal 68) menyatakan

apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya

jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi pengangguran. Atau kalau

dibalik, dengan turunnya tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya

kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai

hubungan terbalik dengan tingkat upah (lembaga penelitian Ekonomi UGM,

1983). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Haryo Kuncoro (2002), di mana

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 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. Fungsi upah secara umum, terdiri dari :

a. Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber

daya tenaga manusia secara efisien, untuk mendorong stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi.

b. Untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia Sistem

pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja ke
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arah produktif, mendorong tenaga kerja pekerjaan produktif ke pekerjaan

yang lebih produktif.

c. Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien Pembayaran upah

(kompensasi) yang relatif tinggi adalah mendorong manajemen

memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien. Dengan cara

demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari pemakaian tenaga

kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) sesuai dengan keperluan

hidupnya.

d. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Akibat alokasi pemakaian

tenaga kerja secara efisien, sistem perupahan (kompensasi) diharapkan dapat

merangsang, mempertahankan stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi.

3. Pengertian usaha mikro kecil menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil

masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Usaha mikro,

usaha kecil dan usaha menengah memiliki kriteria yang diatur berdasarkan

undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, yang memiliki kriteria diantaranya:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3000.000.000 (tiga ratus

juta rupiah)
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Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini.

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah)

sampaidengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00

(lima puluh milyar rupiah).
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4. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia

Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) di Indonesia antara lain :

a) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak memerlukan modal yang besar

sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit

usaha besar.

b) Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu.

c) Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur

sebagaimana perusahaan besar.

d) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  terbukti memiliki ketahanan yang

kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

5. Klasifikasi Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Kecil Menengah dapat

diklasifikasikan menjadi 4(empat) kelompok yaitu :

a) Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan

sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal

sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

b) Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat

pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

c) Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah

memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan

ekspor.
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d) Fast Moving Enterprise, merupakam Usaha Kecil Menengah yang telah

memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha

Besar (UB)

6. Hubungan Antar Variabel

a) Hubungan Aset dengan penyerapan tenaga kerja

Aset merupakan sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat.

Dengan keberadaannya suatu aset mencapai sebuah lapangan pekerjaan atau

meciptakan sumber kesempatan kerja dan diimbangi dengan jumlah angkatan

kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Dengan begitu mampu

mengentaskan kemiskinan dan pengguran. Sebuah aset juga mampu

meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperlakukkan aset itu,

sebagai  modal utama untuk mencapai suatu usaha. Tidak jauh dari kata

investasi, karena aset bisa saja dimaksud dengan investasi. Investasipun

mampu memebrikan wadah bagi angkatan kerja.

b) Hubungan Omset dengan penyerapan tenaga kerja

Apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu dampaknya

terhadap sektor lain dapat dilihat. Karena dampak dari tingkat produksi juga

disebabkan karena adanya penyerapan tenaaga kerja. Selain itu, juga terkait

dengan tingkat kemakmuran perubahan tingkat produksi di sektor-sektor lain,

dapat juga dilihat seberapa besar kemakmuran masyarakat bertambah atau

berkurang. Input dapat berupa output dari sektor lain(termasuk sektor itu

sendiri tetapi dari putaran sebelumnya) yang sering disebut antara input berupa

bahan baku dan input primer berupa tenaga kerja, keahlian,peralatan dan
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modal. Keikutsertaan faktor-faktor produksi akan mendapat imbalan yang

menjadi pendapatan masyarakat sesuai dengan peran dan keterlibatan.(Tarigan,

2005)

c) Hubungan Modal dengan penyerapan tenaga kerja

Ada dua faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga

kerja. Modal adalah seperangkat sarana yang dipergunakan oleh para pekerja,

sedangkan tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan orang untuk bekerja.

Modal dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat saling

mengganti. Hal tersebut juga bisa dilihat dari fungsi dimana Y = f (K,L).

Dimana Y= output, K = modal, L = Labor, (Mankiw, 2003). Modal juga bisa

dilakukan dengan Investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau

pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli

barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk

menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang

tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1997). Dalam hal ini dibutuhkan

tenaga kerja untuk mengolah modal perusahaan, yaitu menggunakan

perlengkapan-perlengkapan produksi sehingga dapat memproduksi barang.

Modal juga dapat digunakan untuk membeli mesin dalam melakukan

peningkatan proses produksi.
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C. Kerangka Pikir

Dalam menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus penelitian

maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan

penelitian kebijakan yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang

berkaitan dengan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) terhadap penyerapan

tenaga kerja di kabupaten Malang. Tahap awal penelitian dilakukan dengan

mengumpulkan sumber data sekunder seperti daftar pelaku Usaha Mikro Kecil

dan Menengah(UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten malang.

Kemudian dilakukan survey lapangan untuk mengetahui gambaran umum Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja di

kabupaten malang. Survey lapangan dilakukan dengan menggunakan metode

observasi mendalam kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis

data kuantitatif, sehingga dapat diperoleh permasalahan-permasalahan apa saja

yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap

penyerapan tenaga kerja di kabupaten Malang. Terakhir, dapat dirumuskan

beberapa rekomendasi kebijakan pengaruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Malang.
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Gambar 2.2

Kerangka pikir penelitian analisis pengaruh aset,omset dan modal terhadap
penyerapan tenaga kerja industri mikro kecil menengah

di kabupaten malang

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono ( 2010: 93 ) hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Aset usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

usaha mikro kecil menengah di kabupaten Malang.

2) Omset usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga

kerja usaha mikro kecil menengah di kabupaten malang.

3) Modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga

kerja usaha mikro kecil menengah di kabupaten malang.

Aset   (X1)

Omset (X2)

Modal (X3)

PENYERAPAN

TENAGA KERJA

UMKM


