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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini diambil acuan dari penelitian 

terdahulu oleh Arifatul Chusna (2013) dalam penelitiannya “Pengaruh Laju 

Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011” 

menyatakan bahwa pertumbuhan sektor industri menunjukkan tren yang 

semakin menurun sedangkan investasi, upah, dan penyerapan tenaga kerja 

sektor industri menunjukkan tren yang semakin meningkat, laju 

pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri, sedangkan investasi dan upah berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Tengah. 

Rio Dhuwi Saputra (2014) dalam penelitiannya “Analisis Pengaruh 

Jumlah Unit Usaha, Investasi, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Malang” menyatakan bahwa 

jumlah unit usaha dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapaan tenaga kerja, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Industri Kecil di Kabupaten 

Malang. 

M. Misbahul Huda (2015) dalam penelitiannya “Analisis Pengaruh 

Produksi, Upah, dan Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada 

Sektor Industri Besar dan Sedang Provinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2012” 
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menyatakan bahwa variabel output produksi dan upah tidak berpengaruh 

positif signifikan, sedangkan variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan 

sedang Provinsi Jawa Tengah. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

pada variabel yang diteliti, objek, waktu penelitian, dan penelitian sekarang 

menggunakan variabel jumlah industri besar menengah, PDRB sektor 

industri, dan upah minimum kabupaten pada tahun 1996-2015. Serta 

penelitian sekarang menggunakan alat analisis Error Correction Model. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Menurut Mulyadi (2003: 59) tenaga kerja (manpower) adalah 

penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh 

penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa 

jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau 

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), pekerja atau tenaga kerja 

adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha tersebut, 

baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi. 
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Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Angkatan kerja (labor force) terdiri dari dua golongan, yaitu: 

a. Golongan yang bekerja 

b. Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. 

Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari: 

a. Golongan yang bersekolah, 

b. Golongan yang mengurus rumah tangga, 

c. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan. 

Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu 

dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini 

sering disebut sebagai potensial labor force (Simanjuntak, 1985). 

2. Fungsi Produksi 

Perusahaan dapat mengubah input menjadi output dengan 

berbagai cara, dengan menggunakan berbagai kombinasi tenaga kerja, 

bahan mentah, dan modal. Hubungan antarinput ini dalam proses 

produksi dan output yang dihasilkan melalui suatu fungsi produksi. 

Fungsi produksi menunjukkan output tertinggi Q yang dapat diproduksi 

oleh perusahaan atas setiap kombinasi masukan tertentu. Meskipun pada 

praktiknya perusahaan menggunakan beragam jenis input, untuk 

menyederhanakan analisis dengan berfokus hanya pada dua input, tenaga 

kerja L dan modal K. Dapat dituliskan fungsi produksi sebagai berikut 

(Pindyck dan Daniel L, 2012: 219) : 
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Persamaan ini menghubungkan kuantitas output dengan kuantitas 

dari dua input, modal dan tenaga kerja. 

Dalam menganalisis suatu perusahaan melakukan kegiatan 

produksi, teori ekonomi membedakan antara jangka pendek dan jangka 

panjang. Jangka pendek merujuk pada periode dimana kuantitas satu 

faktor produksi atau lebih tidak bisa diubah. Dengan kata lain, dalam 

jangka pendek terdapat setidaknya satu faktor yang tidak bisa berubah 

atau disebut dengan input tetap. Dalam jangka panjang adalah jumlah 

waktu yang dibutuhkan untuk membuat seluruh input berubah menjadi 

variabel (Pindyck dan Daniel L, 2012: 220). 

Fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan contoh fungsi 

produksi yang homogen yang mempunyai elastisitas substitusi yang 

konstan. Fungsi Cobb-Douglas dapat dituliskan sebagai berikut (Arsyad, 

1987): 

                

Dimana: 

Q = Output 

L = Tenaga kerja 

K = Modal/Capital 

a dan b = angka positif, dimana b < 1 

3. Pasar Tenaga Kerja 

Menurut Suroto (1992) Pasar tenaga kerja adalah seluruh 

kebutuhan dan persediaan tenaga kerja dalam masyarakat atau seluruh 
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permintaan dan penawarannya dalam masyarakat dengan seluruh 

mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif antara orang 

yang menjual tenaga kerja dengan pihak yang membutuhkan. 

Pasar kerja merupakan seluruh aktivitas dari para pelaku yang 

tujuannya adalah mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. 

Sifat dari pasar kerja itu sendiri ditentukan oleh para pelaku tersebut. 

Misalnya, suatu instansi pemerintah memerlukan tenaga kerja maka akan 

dilaksanakan pembukaan lowongan kerja di seluruh negara yang 

bersangkutan. Keadaan ini menimbulkan adanya pasar kerja yang 

sifatnya nasional. Tetapi apabila seorang pengusaha membutuhkan 

tenaga kerja (misalnya data entry computer), maka ia dapat mencari 

dengan mudah di wilayah sekitar tempat berusaha). Keadaan ini 

menyebabkan adanya pasar kerja lokal (Sumarsono, 2009: 9). 

Simanjuntak (1985) Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas 

dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan 

kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri atas: 

a. Pengusaha yang membutuhkan tenaga, 

b. Pencari kerja, dan 

c. Perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi 

pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan. Perantara ini 

terdiri dari lembaga-lembaga pelatihan, penghubung antara pencari 

kerja dan pemberi kerja. 
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4. Permintaan Tenaga Kerja 

a. Permintaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan 

Untuk menentukan penggunaan faktor produksi tenaga kerja 

pada satu perusahaan tergantung pada: (1) Produktivitas fisik tenaga 

kerja sebagai suatu masukan terhadap produksi, dan (2) Pendapatan yang 

diperoleh dari satuan-satuan barang yang diproduksi. Sepanjang 

berkenaan dengan produktivitas fisik, hanya Produk Marginal (MP) yang 

akan berperan penting bagi keputusan perusahaan dalam menentukan 

tenaga kerja yang digunakan. Berapapun besarnya sumbangan yang telah 

diberikan oleh satuan-satuan faktor produksi yang telah ada sebelumnya 

terhadap Produk Total (TP), hanya hasil tambahan dari satuan 

tambahanlah yang akan diperhitungkan dalam menyewa satuan yang 

terakhir itu.  

Permintaan tenaga kerja pada suatu perusahaan dapat dijelaskan 

oleh kurva permintaan tenaga kerja dalam keadaan satu faktor tunggal 

(dalam hal ini tenaga kerja), kurva permintaan perusahaan akan tenaga 

kerja ditentukan oleh kurva Produk Pendapatan Marginal (MRP)-nya. 

Untuk memperoleh kurva permintaan perusahaan akan tenaga kerja, 

diasumsikan bahwa pada kondisi awal, MRP perusahaan  akan tenaga 

kerja sama dengan harga sewa (upah) tenaga kerja (MRPL = WL). Dalam 

gambar 2.1. kondisi tersebut berada pada titik A pada tingkat upah awal 

W0, tenaga kerja yang terserap sebesar I0. Oleh karena tidak adanya 

interaksi antar faktor produksi (tenaga kerja sebagai faktor produksi 
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yang independence dan bukan komplementer dalam produksi), maka 

penurunan upah dari W0 menjadi W1 akan menyebabkan tenaga kerja 

yang terserap menjadi I1 (titik B) atau naik sebesar I1 – I0 dan diperoleh 

kurva permintaan perusahaan akan tenaga kerja, dalam kondisi 

penggunaan tenaga kerja sebagai faktor independence akan 

menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja pada perusahaan sama 

persis dengan kurva MRP. 

 

 

 

 

 

  Sumber: Hirshleifer (dalam Hendrarini 2005) 

Gambar 2.1. Kurva Permintaan Perusahaan Akan Tenaga Kerja 

b. Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri 

Untuk menjelaskan permintaan industri akan tenaga kerja, 

diasumsikan bahwa industri berada dalam pasar faktor yang bersaing 

(competitive) dimana industri hanyalah pengikut harga (artinya 

penawaran tenaga kerja tidak di monopoli oleh satu penjual dan setiap 

tenaga kerja bebas menawarkan diri). Dalam kondisi keseimbangan awal 

harga sewa (upah) tenaga kerja sebesar W = W0 dan harga produk 

sebesar P = P0. Gambar 2.2. (a) Menunjukkan kurva permintaan 

W0 

W1 

I0 I1 L 

B 

A 

W/unit 
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perusahaan, sedangkan gambar 2.2 (b) Kurva permintaan industri secara 

keseluruhan. 

Pada tingkat upah awal sebesar  W0, tenaga kerja yang terserap 

perusahaan sebesar I1, kurva permintaannya digambarkan sebagai d1 (P= 

P0). Dalam kondisi ini kurva penjumlahan dari kurva permintaan 

digambarkan sebagai Ed1 (P = P0). Dimana tenaga kerja yang terserap 

pada perusahaan sebesar I0 dan pada industri sebesar L0. Tenaga kerja 

yang terserap pada perusahaan sebesar I0 dan pada industri ini 

merupakan agregat dari tenaga kerja yang terserap dari perusahaan. 

Apabila tingkat upah tenaga kerja turun menjadi W1 maka setiap 

perusahaan akan berusaha untuk memperluas produksi sebesar I0 – I1, 

yang akan mengakibatkan tenaga kerja yang digunakan akan menjadi I1. 

Hal ini akan terjadi pada industri keseluruhan serta tenaga kerja yang 

terserap akibat perluasan produksi sebesar L0 – L1 adalah L1 (titik B). 

Akibat penurunan upah tersebut perusahaan maupun industri akan 

mendorong kenaikan produksi semaksimal mungkin dengan 

menggunakan faktor produksi tenaga kerja. Adanya lonjakan ini akan 

mengakibatkan terjadinya efek harga output. Efek harga output ini 

mengharuskan adanya penurunan harga produk. Alasannya adalah Nilai 

Marginal Produk (MVP) tenaga kerja haruslah sama dengan harga 

produk dikalikan dengan Produk Marginal (MP) tenaga kerja (MVPL = 

P.(MPL)). Alasan kedua adalah kurva permintaan konsumen akan produk 

berada dalam kondisi normal (miring ke bawah). Ini akan membawa 
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dampak bergesernya kurva permintaan perusahaan maupun kurva 

penjumlahan pada industri. Kurva baru untuk perusahaan digambarkan 

sebagai d2 (P = P’) dan industri sebagai garis C dimana kurva ini 

terbentuk akibat adanya perhitungan dalam efek harga output. Dalam 

kondisi ini terjadi koreksi penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar I’ pada 

perusahaan dan L’ pada industri (titik C). 

Bila efek harga output sangat besar, artinya permintaan 

konsumen akan produksi industri sangat in elastic sehingga harga output 

turun dengan drastis, maka perusahaan baru cenderung sedikit untuk 

masuk ke dalam industri tersebut, ini akan mengakibatkan kurva 

permintaan tenaga kerja pada industri (yang merupakan kurva 

penyerapan tenaga kerja pada industri sesungguhnya) cenderung menjadi 

lebih curam (in elastic) daripada kurva penjualan yang digambarkan oleh 

kurva D dalam gambar. Akan tetapi bila berlaku sebaliknya artinya efek 

harga output kecil dan permintaan konsumen akan produk sangat elastic 

sehingga turunnya harga relatif kecil, maka penurunan tingkat upah akan 

menyebabkan kenaikan pendapatan yang cukup besar bagi perusahaan 

ini akan mendorong masuknya unit usaha baru dalam industri, sehingga 

kurva permintaan industri terhadap tenaga kerja (kurva D) akan elastic 

(mendatar) dibandingkan dengan kurva penjumlahan (Ed2). 
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(a) Permintaan Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Permintaan Industri 

Sumber: Hirshleifer (dalam Hendrarini, 2005) 

Gambar 2.2. Kurva Permintaan Perusahaan dan Industri Tenaga 

Kerja 

5. Penawaran Tenaga Kerja 

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga 

jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah 

terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga 

kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia mau bekerja atau 
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tidak. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan untuk 

bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya 

penghasilan seseorang. Maksudnya, apabila penghasilan tenaga kerja 

relatif sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk 

mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja. (Sumarsono, 2009). 

Kurva penawaran pasar atas suatu input faktor produksi biasanya 

berkemiringan positif. Penawaran pasar atas suatu barang yang dijual di 

pasar persaingan biasanya berkemiringan positif karena biaya marginal 

memproduksi barang tersebut biasanya meningkat. Ketika inputnya 

adalah tenaga kerja, yang membuat keputusan penawaran adalah 

individu bukan perusahaan. Dalam hal ini, maksimalisasi utilitas oleh 

pekerja adalah individu bukan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pindyck dan Daniel L, 2012 

Gambar 2.3. Kurva Penawaran Tenaga Kerja 

Pada gambar dapat dilihat kurva penawaran tenaga kerja 

melengkung ke belakang atau belok. Untuk melihat mengapa kurva 

penawaran tenaga kerja belok ke belakang, Bagilah hari ke dalam jangka 

Jumlah kerja per hari 

Upah 

(dolar 

per jam Penawaran tenaga kerja 
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kerja dan jam waktu luang. Waktu luang adalah istilah yang 

menggambarkan kegiatan non pekerjaan yang menyenangkan, termasuk 

tidur, makan, dan pekerjaan rumah tangga. Kerja hanya memberikan 

manfaat bagi pekerja melalui penghasilan yang diperoleh. Kita juga 

mengasumsikan bahwa seorang pekerja memiliki fleksibilitas untuk 

memilih berapa banyak jam kerja perharinya. 

Tingkat upah mengukur harga yang diberikan oleh pekerja atas 

waktu luangnya karena upahnya mencerminkan jumlah uang yang 

dikorbankan pekerja tersebut untuk menikmati waktu luang. 

6. Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Pasar Output Kompetitif 
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(b) Pasar Output Monopolistik 

Sumber: Pindyck dan Daniel L, 2012 

Gambar 2.4. Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja 

 

Pasar faktor produksi kompetitif berada pada ekuilibrium ketika 

harga input sama menyetimbangkan kuantitas permintaan dan kuantitas 

penawaran. Gambar 2.4 (a) menunjukkan ekuilibrium untuk pasar tenaga 

kerja. Pada titik A, tingkat upah ekuilibriumnya adalah wc dan 

ekuilibrium kuantitas penawarannya adalah Lc. Karena pekerja memiliki 

informasi sempurna, mereka menerima upah yang identik dimana pun 

mereka dipekerjakan. Apabila ada pekerja yang menerima upah lebih 

rendah daripada produk marginalnya, memberikan upah yang lebih 

tinggi kepada pekerja tersebut akan menguntungkan perusahaan. 

Apabila pasar output juga bersifat persaingan sempurna, kurva 

permintaan atas suatu input mengukur manfaat yang dinilai oleh 

konsumen produk tersebut pada penggunaan tambahan input tersebut 

dalam proses produksi. Tingkat upah juga mencerminkan biaya bagi 

perusahaan dan bagi masyarakat dari penggunaan satu unit tambahan 

vM 
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input tersebut. Dengan demikian, titik A pada gambar 2.4 (a) manfaat 

marginal dari satu jam kerja (produk pendapatan marginal, MRPL) sama 

dengan biaya marginalnya (tingkat upah w). 

Ketika pasar input dan output sama-sama bersifat persaingan 

sempurna, sumber daya digunakan secara efisien karena selisih antara 

manfaat total dan biaya total mencapai maksimum. Efisiensi 

mensyaratkan bahwa tambahan pendapatan yang berasal dari 

penggunaan satu unit tenaga kerja tambahan (produk pendapatan 

marginal tenaga kerja, MRPL) sama dengan manfaat yang diberikan bagi 

konsumen atas tambahan output tersebut, yang ditunjukkan oleh harga 

dari produk tersebut dikalikan dengan produk marginal tenaga kerja, (P) 

(MPL). 

Ketika pasar output tidak berbentuk persaingan sempurna, syarat 

MRPL = (P).(MPL) tidak lagi berlaku. Perhatikan gambar 2.4. (b) bahwa 

kurva yang mencerminkan harga produk dikalikan dengan produk 

marginal tenaga kerja [(P)(MPL)] berada diatas kurva produk pendapatan 

marginal [(MR)(MPL)]. Titik B adalah upah ekuilibrium wM dan 

ekuilibrium penawaran tenaga kerja LM. Tetapi karena harga produk 

tersebut adalah ukuran nilai yang diberikan konsumen dari setiap unit 

tambahan output yang mereka beli, (P).(MPL) adalah nilai yang 

diberikan konsumen unit tambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, ketika 

LM tenaga kerja dipekerjakan, biaya marginal wM bagi perusahaan lebih 

rendah ketimbang manfaat marginal bagi konsumen vM. Meskipun 
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perusahaan memaksimalkan labanya, ouputnya berada dibawah tingkat 

efisiensinya. Efisiensi ekonomi akan meningkat apabila lebih banyak 

tenaga kerja digunakan pada gilirannya, lebih banyak output yang 

diproduksi. 

7. Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Todaro (2003: 307) Penyerapan tenaga kerja adalah 

diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas 

sebagaimana mestinya atau suatu keadaan yang menggambarkan 

tersedianya lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. 

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga 

kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh 

perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah 

keseluruhan hubungan antara berbagai upah dan jumlah yang diminta 

untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih 

ditunjukkan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja 

pada tingkat upah tertentu (Sukirno, 2007). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja antara 

lain (Sumarsono, 2009): 

a. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan sektor produksi yang 

lain, misalnya modal, 

b. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, 

c. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi, 

d. Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya. 
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8. Industri 

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 

tinggi, termasuk jasa industri. 

Menurut Badan Pusat Statitik (2016) perusahaan atau industri 

adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, 

bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan 

atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri 

mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih 

yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. 

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang 

melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, 

kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang/setengah jadi, dan 

atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi 

nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk 

dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan 

(Badan Pusat Statistik, 2016). 

Penggolongan industri pengolahan menjadi 4 kelompok 

berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

atau usaha tanpa memperhatikan besarnya modal yang ditanamkan atau 

kekuatan mesin yang digunakan, yaitu (Badan Pusat Satatistik, 2016): 
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a. Industri besar, mempunyai pekerja 100 orang atau lebih. 

b. Industri sedang, memiliki pekerja antara 20 orang hingga 99 orang. 

c. Industri kecil, mempunyai pekerja antara 5 orang sampai 19 orang. 

d. Industri rumah tangga, memiliki pekerja kurang dari 5 orang. 

9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Arsyad (1999) PDRB adalah sejumlah nilai tambah 

produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha 

yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional. 

Sedangkan berdasarkan BPS (2016), Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang 

tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul 

akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa 

memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-

residen. PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat 

menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diuraikan dalam dua 

bentuk, yaitu: 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 

Semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang 

berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi 

dan biaya antar maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan 

komponen pengeluran produk domestik regional bruto. 
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b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga 

Konstan 

Semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang 

terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga konstan (tetap), 

maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata 

disebabkan oleh perkembangan riil kuantum produksi bukan lagi 

karena faktor fluktuasi harga. 

10. Upah Minimum 

Menurut Peraturan Pemerintah No.8/1981 upah adalah suatu 

penerimaaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan 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 karyawan termasuk 

tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. 

Upah Minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, 

sektoral regional maupun sub sektoral regional maupun sub sektoral 

yang meliputi upah pokok dan tunjangan. 

Ada dua unsur penting dari upah minimum, yaitu (1) upah 

permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh pekerja pada 

waktu pertama kali dia diterima bekerja, (2) jumlah upah minimum 

haruslah dapat memenuhi kebutuahan hidup pekerja secara minimal 
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yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan, keperluan rumah tangga, dan 

kebutuhan dasar lainnya (Sumarsono, 2009). 

11. Hubungan Jumlah Industri dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Matz (dalam Sembiring, 2015) mengatakan untuk 

menentukan ukuran dalam menambah atau mengurangi sejumlah tenaga 

kerja yang dilakukan oleh pengusaha, maka: 

a. 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 jumlahnya 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. 

b. Nilai output suatu daerah memperkirakan akan mengalami 

peningkatan hasil produksi dengan bertambahnya jumlah perusahaan 

yang memproduksi barang yang sama. 

Dengan menambah jumlah perusahaan, maka akan meningkatkan 

jumlah produksi, sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja juga akan 

meningkat karena tenaga kerja diperlukan dalam proses produksi. 

Menurut Prabowo (dalam Sembiring, 2015) berpendapat bahwa 

semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri, maka 

akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja artinya jika 
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unit usaha suatu industri ditambah, maka permintaan tenaga kerja juga 

bertambah. 

12. Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB suatu wilayah dinilai atas dasar harga konstan yaitu 

didasarkan dari pertumbuhan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. 

Semakin banyak jumlah barang dan jasa yang diproduksi maka semakin 

tinggi sisi permintaan akan suatu barang dan jasa dari konsumen yang 

berarti terjadi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sehingga diikuti 

dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Karena dalam peningkatan 

produktivitas suatu output selalu membutuhkan peningkatan 

produktivitas kerja, sebaliknya jika dari sisi penawaran sehingga terjadi 

perlambatan ekonomi dimungkinkan juga akan mengurangi penyerapan 

tenaga kerja (Arsyad, 1999). 

PDRB merupakan salah satu indikator dalam pertumbuhan 

ekonomi, dimana semakin meningkat PDRB maka pertumbuhan 

ekonomi pun semakin meningkat, dan semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan ekonomi maka akan membuka kesempatan kerja yang luas 

dan kesempatan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja sehingga 

mengurangi jumlah pengangguran (Wicaksono, 2010). 

13. Hubungan Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Tingkat upah memiliki hubungan negatif dengan penyerapan 

tenaga kerja. Upah dipandang sebagai beban oleh perusahaan karena 

semakin besar tingkat upah semakin kecil proporsi keuntungan yang 
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dinikmati oleh perusahaan. Oleh karena itu, kenaikan tingkat upah 

direspon oleh perusahaan dengan menurunkan jumlah tenaga kerja 

(Simanjuntak, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pratomo dan Adi Saputra, 2011 

2.5. Kurva Upah Minimum di Pasar Kompetitif 

Gambar 2.5. menunjukkan kondisi keseimbangan harga dan 

tenaga kerja dilihat dari model kompetitif. Kurva permintaan tenaga 

kerja digambarkan menurun (downward sloping) menunjukkan marginal 

revenue product of labour (MRP). MRP yang menurun ini menunjukkan 

bahwa kontribusi terhadap output (produktivitas) akan meningkat pada 

tingkat yang lambat laun menurun (diminishing rate) ketika tenaga kerja 

ditambah. Di sisi lain, kurva penawaran tenaga kerja adalah menaik 

(upward sloping) menggambarkan alternatif-alternatif penerimaan yang 

diterima pekerja. Tingkat keseimbangan dari tingkat upah dan tenaga 

kerja ditunjukkan oleh pertemuan antara kurva permintaan (D) dan kurva 

penawaran (S). Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.5, tingkat upah 

keseimbangan adalah W0, sedangkan E0 keseimbangan tenaga kerja. 

E 

D 
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Seandainya upah minimum berada di atas tingkat keseimbangan 

W1, kondisi ini akan menciptakan kelebihan penawaran tenaga kerja 

(excess supply of labour) menggambarkan bahwa hanya E1 yang akan 

dipekerjakan dengan jumlah pekerja yang tersedia sebesar E2. Kelebihan 

penawaran ini menyebabkan turunnya tenaga kerja yang akan 

dipekerjakan dari E0 (tidak keseimbangan) ke E1. E1 secara otomatis 

menunjukkan tingkat keseimbangan yang baru setelah adanya kebijakan 

upah minimum di dalam pasar kompetitif. 

Di daerah atau negara yang mana kebijakan upah minimum 

diterapkan secara penuh, maka kelebihan penawaran ini bisa 

digambarkan dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Tetapi untuk 

negara yang sedang berkembang, dimana tidak tersediannya social 

benefit bagi penganggur dan juga cukup besarnya sektor informal maka 

kondisi kelebihan penawaran tenaga keja ini tidak selalu menunjukkan 

pengangguran yang meningkat, tetapi berpindahnya pekerja dari sektor 

formal (yang terlindungi oleh kebijakan upah minimum) ke sektor 

informal (yang tidak terlindungi oleh kebijakan upah minimum). 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari landasan teori yang 

digunakan dalam menganalisis masalah yang diteliti. Pendekatan yang 

dibutuhkan untuk melihat pengolahan data empiris dengan teori-teori yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian.  
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 Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

      

              

Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja 

MR x MPL = f (W) 

Pasar Tenaga Kerja 

Permintaan Tenaga Kerja Penawaran Tenaga Kerja 

SL = f (w) 

Persaingan Sempurna Persaingan Tidak Sempurna 

MRP = MR x MPL 

  

  
 

Q = f (K, L) 

MVP = P x MPL 
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D. Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah praduga atau dugaan sementara atau jawaban 

sementara terhadap permasalahan yang kebenarannya harus diuji secara 

empiris. Berdasakan perumusan masalah diatas maka dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

 Diduga penyerapan tenaga kerja sektor industri besar menengah di 

Kabupaten Pasuruan pada jangka panjang dan jangka pendek dipengaruhi 

oleh jumlah industri, PDRB, dan upah minimum kabupaten. 


