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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang sejenis juga pernah dilakukan oleh 

Habiburrahman (2012), dengan judul “Analisis pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi 

Lampung”.Penelitian ini menggunakan metode explanatory yang menjelaskan 

tentang bagaimana hubungan kausal antar variabel dan menguji hipotesis. Alat 

analisis menggunakan regresi linier sederhana dengan teknik ordinary least 

square(OLS). Hasil dari penelitian menunjukkan hubungan positif signifikan 

antara PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa meningkatkan PDRB mrupakan strategi dalam meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja Provinsi Lampung. 

Rosalina (2013), yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dan metode analisis panel data. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa 

Produk Domestik Regionl Regional Bruto (PDRB), upah riil dan investasi 

mempengaruhi signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

Sugiharto (2017) judul penelitian “Penyerapan tenaga keja Provinsi 

Kalimantan Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya”. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Fixed effect Model (FEM) adalah model regresi 
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data panel yang paling tepat. Berdasarkan uji validitas pengaruh atau uji t dua 

variabel upah minimum regional dan nilai produksi sama-sama berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan 

menengah sedangkan dua variabel lain yaitu jumlah unit usaha dan investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri 

kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Nurmaini (2016) judul penelitian “Analisis pengaruh produktivitas 

tenaga kerja, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan 

tenaga kerja”. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan metode 

Pooled Least Square (PLS) yang terdiri dari data time series periode 2010-2014 

dan data cross section 35 kabupaten/kota di Jawa tengah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, untuk upah minimum dan 

produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap peyerapan tenaga kerja.  

Endarwati (2014) judul penelitian “Analisis pengaruh Investasi, Inflasi, 

PDRB dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 

perdagangan di kabupaten Jember”. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis data menggunakan first 

difference secara parsial menunjukkan pengaruh investasi, PDRB dan jumlah 

unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada tingkat kepercayaan 90%. Varibel inflasi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada tingkat kepercayaan 90%. 

Secara simultan hasil analisis data menunjukkan variabel investasi, inflasi, 
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PDRB, dan jumlah unit usaha secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten 

Jember. Dan pada uji asumsi klasik dinyatakan bahwa dalam model empiris 

terdapat permasalahan pada uji multikolinearitas meskipun pada tingkat first 

difference, sedangkan tidak terdapat permasalahan pada uji asumsi klasik yang 

lain seperti uji heteroskedastisitas, autokorelasi dan model empiris berdistribusi 

normal. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada 

variabel yang diteliti, alat analisis, objek dan waktu yang digunakan. Penelitian 

ini menggunakan variabel upah minimum, PDRB dan jumlah unit usaha 

kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 – 2015. 

B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. 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. 

Menurut Simanjuntak (1998), 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, 
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bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka 

secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Menurut Badan Pusat 

Statistik, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun atau 

lebih. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai 

penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih, sedangkan penduduk berumur 

dibawah 15 tahun digolongkan bukan tenaga kerja.  

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. 

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. Kelompok penduduk dalam usia kerja 

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

didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (Payaman J.Simanjuntak, 

2001: 1).  

1) Permintaan Tenaga Kerja 

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah 

permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenga kerja, permintaan tenaga 

kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang 

dikehendaki oleh majikan (pengusaha) untuk dipekerjakan (dibeli). Permintaan 

pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap 

barang dan jasa. Orang membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut 
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memberikan nikmat kepada si pembeli. Sementara pengusaha mempekerjakan 

seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk 

dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, pertambahan permintaan 

perusahaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan 

masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja yang 

seperti itu dinamakan derived demand (Payaman J. Simanjuntak, 1985). 

2) Penawaran Tenaga Kerja 

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa 

beban tersendiri bagi perekonomian, yaitu perlunya penciptaan atau perluasan 

kesempatan kerja. Jika kesempatan kerja baru tidak cukup mampu menampung 

semua angkatan kerja, dengan kata lain tambahan permintaan akan tenaga kerja 

lebih kecil dari pada tambahan penawaran tenaga kerja, maka sebagian angkatan 

kerja yang tidak memperoleh pekerjaan akan menambah barisan pengangguran 

yang sudah ada (Kusnendi, 2003: 6.16).  

Menurut BPS (2009) yang dimaksud kesempatan kerja adalah peluang 

seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. 

Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila lapangan 

pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga 

kerja yang ada. 

3) Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung 

untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga 
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kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan 

pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga 

kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau 

instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja (BPS, 2003).  

Sedangkan Menurut Subri (2003: 59) tenaga kerja adalah penduduk 

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

negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap 

tenaga mereka dan ikut berpartisipasi dalam aktivitas atau kegiatan yang 

tersedia. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja 

adalah penduduk yang berada pada batas usia kerja dan mampu melakukan 

pekerjaan seperti memproduksi barang atau jasa sehingga mendapatkan upah 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. 

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 tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. 

Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditunjukan kepada kuantitas 

atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Sadono 

Sukirno, 2005). 
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4) Pasar Tenaga Kerja 

 Menurut teori klasik, bila harga dari tenaga kerja (upah) juga cukup 

fleksibel maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran 

akan tenaga kerja. Bahwa tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran suka 

rela, artinya pada tingkat upah (riil) yang berlaku di pasar tenaga kerja semua orang 

yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh 

pekerjaan. Mereka yang menganggur, hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja 

pada tingkat upah yang berlaku (penganggur yang sukarela) .  Proses permintaan 

dan penawaran tenaga kerja pada pasar tenaga kerja disajikan pada Gambar 2.1. 

    Upah 

 

 

 

 

   Jumlah Tenaga Kerja 

Gambar 2.1 Kurva Pasar Tenaga Kerja 

Sumbu vertikal menunjukkan tingkat upah riil, sumbu horizontal 

menunjukkan jumlah orang yang bekerja di dalam satu masyarakat. D1 adalah kurva 

permintaan akan tenaga kerja (total dari kebutuhan oleh produsen-produsen dan 

pemerintah). S adalah kurva penawaran tenaga kerja yang menunjukkan berapa 

orang yang bersedia bekerja pada berbagai tingkat upah riil. F menunjukkan jumlah 

W1 

W2 
D1 

D2 
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angkatan kerja, yaitu semua orang yang mampu dan bersedia bekerja. Pada posisi 

ini perekonomian berada pada full employment , di mana seluruh angkatan kerja 

yang bersedia bekerja dapat bekerja. Kalau suatu waktu produsen mengurangi 

produksinya (karena barang banyak yang belum laku), maka kurva permintaan akan 

tenaga kerja akan bergeser ke kiri menjadi D2. Tingkat upah yang berlaku turun dari 

W1 ke W2, dan jumlah orang yang bekerja turun dari Nf ke Nu. Nf dikurangi NU 

adalah jumlah orang yang tidak bekerja, dan mereka menganggur secara sukarela 

karena tidak mau bekerja pada tingkat upah yang baru (W2). Bila harga-harga 

barang sudah saling menyesuaikan maka semua barang akan terjual dan tingkat 

produksi menjadi “normal” kembali, sehingga D2 bergeser kembali ke D1. 

Akibatnya posisi full employment tercapai kembali, dan sekali lagi semua yang ada 

di angkatan kerja bisa bekerja, pada tingkat upah riil lama (w1). 

2.  Upah Minimum 

a. Definisi 

Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

karyawan untuk suatu pekerjaan atau jabatan yang telah dilakukan dan 

dinyatakan atas nilai 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. (Aris Ananta, 1990)  

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

Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk 
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tunjangan tetap. Maksud dari kata tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan 

yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak 

dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari 

penetapan upah  minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak 

bagi pekerja. 

Salah satu faktor produksi yang berpengaruh dalam kegiatan 

memproduksi adalah tenaga kerja, dengan mengolah barang mentah menjadi 

barang jadi maupun barang setengah jadi menjadi barang jadi atau dikenal 

dengan proses produksi sehingga menghasilkan output yang 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. Sukirno (2005), 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. 

b. Hubungan Upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja 

Upah juga mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika 

semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada 

meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan 
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terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya 

tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh 

yang negatif terhadap kesempatan kerja (Simanjuntak, 2002).  

Menurut Mankiw (2003) dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja, 

upah melakukan penyesuaian untuk menyeimbangan penawaran dan 

permintaan. Keseimbangan antara besarnya upah dan jumlah tenaga kerja 

tecapai saat upah minimum meningkat maka permintaan tenaga kerja oleh 

perusahan lebih kecil dibandingkan penawaran tenaga kerja oleh para pencari 

kerja. Sebaliknya, apabila upah minimum lebih rendah dari upah sebelumnya 

maka permintaan tenaga kerja lebih besar dibandingkan penawaran tenaga kerja. 

Upah tenaga kerja, bagi perusahaan merupakan biaya produksi sehingga 

dengan meningkatnya upah tenaga kerja akan mengurangi keuntungan 

perusahaan. Pada umumnya, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan 

disamping dengan cara meminimalkan biaya juga mengoptimalkan input 

produksi. 

3. 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, 
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besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung 

kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Sedangkan data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diestimasikan dengan tiga pendekatan, 

yaitu :  

a. Pendekatan Produksi  

Menurut pendekatan produksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

produksi dalam suatu wilayah, pada suatu periode tertentu (1 tahun). Sedangkan 

unit-unit produksi ini dikelompokan menjadi 17 lapangan usaha 

(Kategori),setiap kategori tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori yaitu:  

b. Pendekatan Pengeluaran  

Menurut pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah, 

dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Komponen permintaan akhir tersebut 

meliputi : Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 

Konsumsi pemerintah, Pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan 

inventori, ekspor Neto (ekspor dikurangi impor) 

c. Pendekatan Pendapatan ( Income Approach)  

Menurut pendekatan pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor 

produksi disuatu wilayah pada jangka waktu tertentu (1 tahun).Komponen balas 

jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga 

modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan 
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pajak langsung lainnya.Dalam definisi ini, Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) mencakup penyusutan dan pajak tak langsung netto.Jumlah semua 

komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto 

sektoral.Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto 

seluruh sektor (lapangan usaha). 

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam 

bentuk, yaitu : 

a. PDRB atas dasar harga 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. 

b. 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 untuk mengetahui laju pertumbuhan 

ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah 

dikeluarkan. 

b. Hubungan PDRB dengan penyerapan tenaga kerja 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam 

PDRB diharapkan juga mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja di 

daerah (Boediono, 1999). Proses pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi terjadi diawali dari peningkatan produksi sebagai akibat peningkatan 

tenaga kerja.  Peningkatan produksi secara total merupakan peningkatan gross 

domestic product (GDP), dengan peningkatan GDP berarti meningkatkan pula 

pertumbuhan Ekonomi (Arsyad, 1992). 
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Peningkatan dan penurunan jumlah produk barang dan jasa ini berarti 

juga bahwa terjadi peningkatan atau penurunan jumlah faktor produksi yang 

digunakan dan salah satunya adalah tenaga kerja. PDRB digunakan untuk 

berbagai tujuan, tetapi yang terpenting adalah sering dianggap sebagai ukuran 

terbaik dari kinerja perekonomian (Mankiw, 2007:2003) 

4. Jumlah Industri 

a. Definisi 

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), unit usaha adalah unit yang 

melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga 

maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan 

kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Sedangkan, 

perusahaan atau unit usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang 

melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa pada 

suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi 

tersendiri mengenai produksi dan sruktur biaya serta ada seorang atau lebih yang 

bertanggung jawab atas usaha tersebut.  

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, 

industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan 

perekayasaan industri. Pengertian industri juga meliputi semua perusahaan yang 

mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau secara kimia 

bahan-bahan organis sehingga menjadi hasil baru. 
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Menurut BPS, industri dibagi menjadi 4, yaitu industri besar, industri 

sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga atau mikro. Industri besar 

adalah perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih. Industri sedang 

adalah perusahaan dengan tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang. 

Industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 

orang dan industri rumah tangga adalah perusahaan yang mempunyai tenaga 

kerja kurang dari 5 orang. 

Sedangkan peran industrialisasi Menurut Arsyad (2010), Di sisi lain, 

sektor industri dijadikan sebagai sektor pemimpin bagi sektor-sektor lain. 

Keadaan ini mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya 

akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat. Peningkatan 

pendapatan dan permintaan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian tumbuh 

dan sehat. 

b. Hubungan jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja 

Hubungan industrial adalah keseluruhan hubungan kerjasama antara semua 

pihak yang tersangkut dalam proses produksi di suatu perusahaan, terutama 

antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja. Hubungan yang serasi 

antara pengusaha dengan karyawan dan serikat pekerja sangat diperlukan bukan 

saja untuk menjamin kelangsungan perusahaan dan kepentingan masyarakat 

(Payaman Simanjuntak, 1985).  

Jumlah unit usaha berhubungan erat dengan penyerapan tenaga kerja pada 

sektor industri. Di mana banyaknya jumlah unit usaha yang tersedia, maka secara 
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langsung akan menambah jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu 

industri. (Karib, 2012) 

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah industri. Hubungan 

antara jumlah industri dengan jumlah tenaga kerja adalah positif. Semakin 

meningkatnya jumlah industri, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja. Sebaliknya, apabila jumlah industri menurun maka akan mengurangi 

jumlah tenaga kerja, Tri Wahyu Rejekiningsih (2004).  

Menurut Matz (2003) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah 

perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan 

sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran 

atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Kerangka Pemikiran 

Berikut merupakan kerangka pemikiran teoritis yaitu variabel independen 

antara lain upah minimum, PDRB dan jumlah unit usaha yang berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen. Untuk 

memperjelas penelitian ini, dapat dilihat dalam bentuk kerangka pikir berikut 

ini: 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Konseptual 
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Model penelitian pada bagan diatas menggambarkan adanya permasalahan 

yang perlu dikaji dan dianalisis oleh seorang peneliti, masalah tersebut adalah 

adanya pengaruh dari Upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), jumlah industri besar dan jumlah industri kecil menengah terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

C. Perumusan Hipotesis 

Menurut J. Supranto (2001), Hipotesis adalah penjelasan sementara yang 

harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang diteliti, dimana hipotesis 

selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel 

atau lebih. Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan 

arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 : Diduga Variabel Upah minimum, PDRB dan Jumlah Industri berpengaruh 

secara Simultan dan Parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa 

timur tahun 2013-2015 

H0 : Diduga Variabel Upah minimum, PDRB dan Jumlah Industri tidak 

berpengaruh secara Simultan dan Parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di 

provinsi Jawa timur tahun 2013-2015 

 


