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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Sulistyowati (2012), dalam penelitiannya metode yang digunakan adalah spss. 

Menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Tetapi penyerapan tenaga kerja positif tetapi tidak 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.  

Dimas dan Nenik (2009), dalam penelitiannya metode yang digunakan adalah 

uji asumsi klasik data panel. Menyatakan bahwa PDRB positif dan signifikan 

tehadap penyerapan tenaga kerja, upah dan inbestasi negatif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta.  

Agung dan Ketut Suardhika (2015) dalam penelitiannya metode analisis yang 

digunakan adalah uji regresi linear berganda berdasarkan data sekunder yang 

berupa data time series.Menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

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

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang digunakan terdapat perbedaan 

variabel pada penelitian ini dalam hal variabel dan konteks wilayah yang 

digunakan.Dimana dalam penelitian ini lebih menyempurnakan penelitian-

penelitian sebelumnya dengan menggunakan data yang terbaru dan juga 

menggabungkan kedua variabel yaitu produk domestik regional bruto dan upah 

minimum kabupaten/kota. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pengertian Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja 

 Sumber daya manusia (human resources) mengandung dua pengertian. 

Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau 

jasa yang dapat diberikan dalan proses produksi. Dalam hal ini sumber daya 

manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam 

waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.Kedua, sumber daya manusia 

menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha 

kerja tersebut.Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang 

mempunyai nilai ekonomi, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan 

bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap 

mampu bekerja (Sumarsono, 2009: 2). 

 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. 

 Tenaga kerja atau manpower adalah mencangkup penduduk yang sudah atau 

sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan 

lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1985: 2).  

 Menurut Mulyadi (2003: 59) 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 permintaan terhadap tenaga mereka, 

dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 
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 Di Indonesia, dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur 

maksimumm. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai 

penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih.Penduduk berumur di bawah 10 

tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Pemilihan 10 tahun sebagai batas 

umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah 

banyak penduduk berumur muda terutama di desa-desa yang sudah bekerja atau 

mencari pekerjaan (Simanjuntak, 1985: 2) 

 Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.Angkatan 

kerja (labor force) terdiri dari dua golongan, yaitu golongan yang bekerja dan 

golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.Sedangkan kelompok bukan 

angkatan kerja terdiri dari tiga golongan, yaitu golong yang bersekolah, golongan 

yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima 

pendapatan.Ketiga golongan dalam kelompok angaktan kerja sewaktu-waktu 

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

disebut sebagai potensial labor force. 

 Kesempatan kerja dalam pembangunan ekonomi merupakan sasaran yang 

penting.Kesempatan kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur 

umur.Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah 

yang tergolong tenaga kerja. Kenyataan yang menunjukkan bahwa tidak semua 

penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja karena sebagian dari mereka masih 

sekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain sebagai penerima pendapatan. 
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a. Klasifikasi Tenaga Kerja 

1. Angkatan Kerja 

Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama 

seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang 

sementara tidak bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari 

pengangguran dan penduduk bekerja.Pengangguran adalah mereka yang 

sedang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha atau 

mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum 

mulai bekerja dan padawaktu bersamaan mereka tidak bekerja.Penganggur 

dengan konsep ini biasanya disebut dengan penganggur terbuka. 

Penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk yang melakukan 

kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh 

pendapatan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara tidak 

terputus selama seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi 

dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah 

menganggur merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal 

(kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja).  

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari 

lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan kerja yang 

tersedia maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara, dimana 

salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di 

Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu ukuran proporsi 
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penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik 

yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK dapat dinyatakan 

untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja menurut 

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

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

terhadap jumlah penduduk usia kerja, dengan rumus sebagai berikut (Mudrajat 

Kuncoro, 2013: 66): 

 

TPAK dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran 

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

jasa dalam suatu perekonomian. Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai 

ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 

penduduk usia kerja. 

2. Bukan Angkatan Kerja 

Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas 

yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, 

dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan 

bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam 

kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya 

untuk bekerja.Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan potential labor 

force. 

 

 



11 
 

2. Teori permintaan tenaga kerja 

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang 

dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan 

tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi permintaan hasil (Sumarsono, 2003).  

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan perminataan 

konsumen terhadap barang dan jasa. Konsumen membeli barang karena barang 

itu memberikan nikmat (urtility) kepada pembeli tersebut. Akan tetapi 

pengusaha memperkerjakan seseorang itu membantu memproduksikan barang 

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

tergantung dari pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, 

tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang 

diproduksinya. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu disebut derived 

demand  

Suparmoko dan Maria (2000) dalam Sinaga (2005) menjelaskan bahwa 

pada prinsipnya teori penawaran tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja 

merupakan fungsi dari tingkat upah, di mana pendapat dari kaum klasik 

menyatakan, jika semakin tinggi tingkat upah yang diminta oleh kaum pekerja 

maka akan semakin sedikit jumlah penawaran tenaga kerja (lowongan kerja) 

yang dapat diberikan dan akan berlaku sebaliknya. 

3. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja 

yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain 
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penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu 

unit usaha (Zamrowi,2007).  

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. 

Penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan banyaknya lapangan kerja 

yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang 

bekerja. Penduduk tersebut terserap dan tersebar di berbagai sektor 

perekonomian (Kuncoro, 2002) 

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan secara luas yakni menyerap 

tenaga kerja dalam arti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan 

usaha.Lapangan usaha yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja 

dalam kondisi yang siap pakai. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk 

mengatasi masalah kualitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan, 

peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkemampuan dalam memanfaatkan, 

mengembangkan dan menguasaiIPTEK, serta pelatihan keterampilan dan 

wawasan yang luas sehingga mempermudah proses penyerapan tenaga kerja 

yang dibutuhkan.  

Menurut Mulyadi (2003: 56-57) Salah satu masalah yang biasa muncul 

dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan 

akan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja (supply of 

labor), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa: (a) 

lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya 
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excess supply of labor), dan (b) lebih besarnya permintaan dibanding 

penawaran tenaga kerja (adanya excess demand for labor). 

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 yang meliputi tingkat upah, 

produktivitas tenaga kerja, modal, serta pengeluaran tenaga kerja non upah. 

4. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu atas harga 

berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan indikator penting yang 

digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu 

periode.PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah 

dari nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi (BPS, 2013). 

Produk domestik daerah merupakan semua barang dan jasa yang 

dihasilkan dari kegiatan - kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah 
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domestik, tanpa memperdulikan asal dan kepemilikan faktor produksi dari 

penduduk daerah tersebut ataupun tidak. Penghitungan produk domestik lebih 

dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disebut 

domestik karena menyangkut batas wilayah dan dinamakan bruto karena telah 

memasukkan komponen penyusutan dalam perhitungannya. 

ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah 

yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa 

memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk 

wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sukirno, 1994). 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas 

dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik 

Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeserah 

dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Surya, 2011). 

5. Upah Mininum Kabupaten/Kota (UMK)             

Salah satu faktor produksi yang berpengaruh dalam kegiatan produksi 

adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dapat membantu dalam proses produksi 

sehingga menghasilkan output yang diinginkan perusahaan. Adanya 

pengorbanan yang dikeluarkan tenaga kerja untuk perusahaan maka tenaga 

kerja berhak atas balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja 
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tersebut berupa upah. Sadono Sukirno (2005: 351) membuat perbedaan 

diantara dua pengertian upah : 

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

pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan 

fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.  

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

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

untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.  

Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum 

(terendah) 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 karyawan 

itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam 

PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, 

sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum 

regional yang dimiliki oleh setiap daerah . 

Peranan tingkat upah dalam mempengaruhi kemauan orang untuk 

bekerja masih cukup besar.Dengan dipenuhinya satu kebutuhan, maka 

kebutuhan baru akan muncul lagi. Begitu seterusnya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kebutuhan itu memang tidak terbatas jumlahnya. 

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan 

ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut 
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Sumarsono (2009:151), pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan 

kepada tiga fungsi upah, yaitu : a) menjamin kehidupan yang layak bagi 

pekerja dan keluarganya; b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja 

seseorang; c) menyediakan insentip untuk mendorong peningkatan 

produktivitas pekerja. Selanjutnya Sumarsono (2009:201) menyatakan 

beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan 

menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan 

bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu 

identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu 

mendorong proses pemulihan ekonomi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 upah adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya partisipasi 

angkatan kerja adalah tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dalam 

masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar 

kerja (Simanjuntak, 1985) 

Sedangkan menurut Suryahadi (dalam Nur Akbar, 2014) bahwa 

koefisien dari upah minimum untuk semua pekerja dari angkatan kerja adalah 

negative. Hal ini sesuai dengan kerangka teoritis bahwa upah minimum akan 

mereduksi kesempatan kerja dari pekerja dengan skill yang rendah di sektor 
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formal. Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam pasar maka 

semakin banyak orang yang tergolong ke dalam usia tenaga kerja lebih 

banyak memilih masuk ke golongan angkatan kerja dari pada ke golongan 

bukan angkatan kerja. Dengan adanya peningkatan upah maka harga waktu 

yang ditawarkan akan meningkat hal ini menyebabkan para pekerja rela 

mengorbankan waktu senggangnya untuk bekerja.  

6. Hubungan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja  

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tergambar dari nilai 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sekaligus dapat 

mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Angka 

pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dari PDRB suatu wilayah yang dinilai 

atas dasar harga konstan, yaitu yang didasarkan dari pertumbuhan jumlah 

barang dan jasa yang diproduksi. Semakin banyak jumlah barang dan jasa 

yang diproduksi, berati semakin tinggi sisi permintaan barang dan jasa dari 

konsumen yang berati terjadi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sehingga 

akan diiringi 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 
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menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran 

(Wicaksono, 2010). 

Menurut teori klasik Adam Smith pertumbuhan ekonomi yang pesat 

dan tinggi dapat mengurangi pengangguran di wilayah tersebut. Artinya 

pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus terhadap tingkat pengangguran. 

Hal itu terjadi karena saat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tersebut 

naik dengan begitu proses produksinya akan mengalami kenaikan pula. Dan 

hal itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak untuk menghasilkan output 

produksi yang diminta. Penyerapan tenaga kerja tersebut akan dapat 

mengurangi pengangguran di suatu wilayah tersebut ( Heru & Yoyok, 2015). 

7. Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota 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 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). 

Teori Adam Smith menyatakan apabila terjadi kenaikan tingkat upah 

rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta 

dan terjadi pengangguran. Sebaliknya, turunnya tingkat upah rata-rata akan 

diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini jumlah penyerapan tenaga kerja  di provinsi Jawa 

Timur sebagai (Y) dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

sebagai (X1), dan upah minimum sebagai (X2).Skema hubungan antara 

penyerapan tenaga kerja dengan variabel yang mempengaruhinya dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : kerangka pemikiran 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena, jawaban yang diberikan melalui 

hipotesis  baru didasarkan teori, dan belum menggunakan fakta. Hipotesis 

memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan 

dengan teori.Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti 

mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel dalam persoalan 

(Sugiyono, 2011). 
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Diduga PDRB dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja  


