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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan PenelitianTerdahulu 

Arifin (2014) tentang Konsentasi Spasial Industri Kecil dan Rumah 

Tangga di KabupatenTuban, dengan menggunakan alat analisis regresi linier 

berganda menggunakan teknik random effect dengan data panel, Berdasarkan 

hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa distribusi jumlah tenaga kerja yang 

terserap, jumlah unit usaha, biaya produksi, nilai produksi pada industri kecil 

dan kerajinan rumah tangga di Kabupaten Tuban tahun 2009 hingga 2012 

menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya. Dari analisis regresi 

dengan teknik random effect, menunjukkan hubungan posistif pada variabel 

X1 (jumlah unit usaha), dan X2 (nilai output), serta hubungan negatif pada 

variabel X3 (biaya produksi). Ketiga variabel mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan kerajinan 

rumah tangga pada tingkat kecamatan di Kabupaten Tuban, baik dalam 

pengujian menggunakan uji t maupun uji F. 

Widyastuti (2013) tentang pengaruh jumlah usaha , nilai investasi, dan 

upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja pada industry kecil dan 

menengah di Provinsi Jawa Tengah . Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi berganda dengan menggunakan data time series tahun 1997-

2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah unit usaha 

kecil dan menengah pada IKM di Provinsi Jawa Tengah, nilai investasi pada 
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IKM di Provinsi Jawa Tengah, data tenaga kerja yang bekerja pada industry 

kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Jawa Tengah dan upah minimum Kota 

(UMK). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha kecil 

dan menengah pada IKM di Provinsi Jawa Tengah (UNIT) berpengaruh tidak 

signifikan dan pengaruh yang negative terhadap variabel permintaan tenaga 

kerja pada industry kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah. Nilai 

investasi pada IKM di Provinsi Jawa Tengah (INVEST) pengaruh positif dan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel permintaan tenaga kerja pada 

industry kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah. Namun nilai Upah 

Minimum Kota (UMK) pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap 

variabel permintaan tenaga kerja pada industry kecil dan menengah di 

Provinsi Jawa Tengah. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Industri Mikro 

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan 

dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan 

Pengusaha  Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. 

Ciri-ciri usaha mikro antara lain: ”modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 

juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari 

lima orang dan sebagian besar mengunakan anggota keluarga/kerabat atau 

tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan 

mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari. 
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Tabel 2.1. Definisi UKM Menurut Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2008 

Kriteria 

Usaha 

Definisi Usaha Aset (Tidak Termasuk 

Tanah Dan Bangunan 

Tempat Usaha) 

Omset Pertahun 

Mikro Sebuah usaha produktif 

milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha 

perorangan 

Paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) 

Paling banyak 

Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta 

rupiah). 

Kecil Usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan 

usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha 

besar 

Lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling 

banyak 

Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) 

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) 

 

Sumber : Bank Indonesia, 2016 

2. Industri Kecil 

Menurut  Tambunan  dalam  Lestari  (2011),  Industri  kecil  adalah  

kegiatan  yang  dikerjakan  di rumah –rumah  penduduk,yang pekerjanya 

merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan 

tempat. Kemudian menurut Tambunan dalam Lestari (2011), Karakteristik 

utama dari sektor industri kecil adalah: 

a. Proses produksi lebih mekanis dan kegiatannya dilakukan ditempat 

khusus (pabrik) yang biasanya berlokasi disamping rumah pengusaha 

atau pemilik usaha. 
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b. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di industri kecil adalah 

pekerja bayaran. 

c. Produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang cukup 

canggih. 

Badan  Pusat  Statistik  (2014)  memiliki  definisi tentang  industri  

kecil yaitu,  industri  kecil adalah  unit  usaha  dengan  jumlah  pekerja  5-

19  orang. Industri  kecil  adalah  kegiatan  yang  dikerjakan  di  rumah–

rumah  penduduk,  yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri 

yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industrikecil  dapat  diartikan  juga  

sebagai  usaha  produktif  diluar  usaha  pertanian,  baik  itu  merupakan 

mata pencaharian utama maupun sampingan (Tambunan, 2001). Ciri–ciri  

yang  dapat  digunakan  untuk  sebagai  ukuran  apakah  usaha  itu  

tergolong  kecil adalah (Wibowo, 1994) : 

a. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. 

b. Usaha yang dikelola oleh satu orang 

c. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi 

d. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat 

usahanya 

Ciri–ciri pada batasan  perusahaan kecil adalah : 

a. Perusahaan yang memiliki modal tidak lebih dari delapan puluh juta 

rupiah. 
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b. Perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha  produksi  atau  

industri  atas jasa  konstruksi yang memiliki modal tidak lebih dari dua 

ratus juta rupiah. 

Seperti  Usaha  Kecil  ini  diantaranya:  kegiatan  usaha  yang  

mampu  memperluas  lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi 

secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan 

dan peningkatan pendapatan  masyarakat, mendorong  pertumbuhan 

ekonomi,dan  berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas  nasional.  Selain  

itu,  usaha  kecil  adalah  salah  satupilar   utama   ekonomi   nasional   

yang   harus   memperoleh   kesempatan   utama,   dukungan, perlindungan 

dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas 

kepada kelompok  usaha  ekonomi  rakyat,tanpa  mengabaikan  peranan  

usaha  besar  dan  Badan  Usaha Milik Negara. 

Sulistyastuti (2004: 160) UKM memberikan kontribusi rata- rata 

90% terhadap penyerapan tenaga kerja dari semua sektor. Namun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa distribusi UKM di Indonesia selama 1999-

2001 tidak merata antar wilayah. Pertumbuhan UKM terkonsentrasi di 

wilayah Pulau Jawa terutama Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Distribusi UKM yang terdapat di Pulau Jawa sebesar 65%, Pulau Sumatra 

15%, Pulau Kalimantan sebesar 6%, Pulau Sulawesi sebesar 5%, 

selebihnya tersebar di NusaTenggara dan Papua. Menurut perhitungan 

dengan indeks konsentrasi, terdapat 12 propinsi (48%) dimana sektor 
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UKM memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja di atas peran 

nasional.  

Kuncoro (2000 : 131), menyoroti tiga dimensi, yaitu: industri, 

daerah dan tahun. Tahun yang diamati adalah periode sejak 1991 sampai 

1995. Hasil estimasi untuk 4.179 observasi pada industri manufaktur 

Indonesia selama periode 1991-1995, memberikan dukungan empiris 

untuk model konsentrasi regional berdasarkan variabel-variabel spesifik-

industri maupun spesifik-regional.  Skala ekonomis, kandungan Impor, 

biaya tenaga kerja, orientasi ekspor, investasi asing, indeks persaingan, 

dan path dependency merupakan variabel-variabel yang tergolong 

bervariasi antar industri disebut variabel spesifik-industri yang 

mempengaruhi konsentrasi regional secara signifikan.  Demikian juga 

pendapatan regional per kapita sebagai variabel spesifik-regional. Karena 

bervariasi antar daerah maka juga mampu menjelaskan spesialisasi 

regional dengan baik. 

Industri  ada  3  jenis  yaitu primer,  sekunder  dan  tersier.Yang  

pertama,  industri  primer adalah  industri  yang  barang-barang  

produksinya  bukan  hasil  olahan  langsung  atau  tanpa  diolahterlebih  

dahulu.  Yang  kedua,  industri  sekunder  yaitu  industri  yang  bahan  

mentah  yang  diolah kembali.  Dan  yang  ketiga,  industri  tersier  adalah  

industri  yang  produk  atau  barangnya  berupa layanan jasa (Godam, 

2006). Beberapa keunggulan yang di miliki Industri kecil dibandingkan 

dengan industri besar, diantaranya adalah (Partomo, 2002): 
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a. Inovasi  dengan  tekhnologi  yang  telah  dengan  mudah  terjadi  

dalam pengembanganproduk 

b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil 

c. Kemampuan  menciptakan  kesempatan  kerja  cukup  banyak  atau  

penyerapan terhadap tenaga kerja 

d. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan 

Walaupun  banyak  definisi  mengenai  industri  kecil  namun  

industri  kecil  mempunyai karakteristik  yang  hampir  sama.  

Karakteristik  industri  kecil  adalah  sebagai  berikut (Kuncoro, 1997): 

a. Tidak  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  antara  bidang  

administrasi  dan  operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh 

orang perorang yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola 

usaha serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga  dan kerabat 

dikotanya. 

b. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit 

formal sehingga mereka cenderung  mengatasi  pembiayaan  usaha  

dari  modal  sendiri  atau  sumber-sumber  lain seperti keluarga, 

kerabat, pedagang dan bahkan rentenir. 

c. Sebagian industri kecil ditandai dengan belum dipunyainya status 

badan hukum. 

C. Definisi Variabel 

Banyak pengertian atau definisi tentang industri kecil dan 

menengah. Pengertian industri kecil dan menengah beserta kriterianya 
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sangat beragam. Keseragaman ini lebih disebabkan oleh pendefinisian    

pihak-pihak    atau    lembaga    pemerintahan    yang    merumuskan    

kebijakan pengembangan  industri  kecil  dan  menengah.  Dalam  

prakteknya  antar  departemen  dan  badan pemerintah mempunyai kriteria 

sendiri-sendiri yang berbeda dalam mendefinisikan industri kecil dan  

menengah.  Perbedaan  tersebut  terlihat  misalnya  pada  Dinas  

Perindustrian  dan  Perdagangan (Disperindag)  dan  Badan  Pusat  

Statistik  (BPS).  Disperindag  mengukur  industri  kecil  danmenengah  

berdasarkan  nilai  investasi  awal  (asset),  sedangkan  BPS  berdasarkan  

jumlah  tenagakerja. 

a. Unit Usaha 

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. 

Untuk penguruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja industri 

kecil menurut Aditya (2004), pertumbuhan unit  usaha  suatu  sektor  
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dalam  hal  ini  sektor  industri  disuatu  daerah  secara  signifikan  akan 

menambah jumlah lapangan pekerjaan di suatu daerah. 

b. Upah 

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), Upah/gaji bersih adalah 

imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik 

berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan.  

Imbalan  dalam  bentuk  barang  dinilai  dengan  harga  setempat.  

Upah/ gaji  bersih  yang  dimaksud  tersebut  adalah  setelah  dikurangi  

dengan  potongan-potongan  iuran wajib, pajak penghasilan dan 

sebagainya. 

Sedangkan  Menurut  Sukirno  (2003),  pembayaran  kepada  

tenaga  kerja  dapat  dibedakan menjadi   dua   pengertian   yaitu   gaji   

dan   upah.   Secara   umum,   peranan   gaji   adalah   sebagai 

pembayaran   kepada   pekerja-pekerja   tetap   dan   tenaga   kerja   

profesional.   Sedangkan   upah mempunyai  peranan  sebagai  

pembayaran  kepada  pekerja- pekerja  kasar  yang  pekerjaannya  

selalu berpindah-pindah.  

Menurut  Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  upah  

minimum  adalah  suatu  standar  minimum  yang digunakan  oleh  

para  pengusaha  atau  pelaku  industri  untuk  memberikan  upah  

kepada  pekerja  di dalam  lingkungan  usaha  atau  kerjanya.  Dan  

karena  pemenuhan  kebutuhan  yang  layak  disetiap propinsi berbeda-

beda maka disebut Upah Minimum Propinsi. Untuk pengaruh dari 
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upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, menurut 

Simanjuntak (1998),  jika  semakin  tinggi  tingkat  upah  yang  

ditetapkan,  maka  nantinya  akan  berpengaruh  pada meningkatnya   

biaya   produksi,   akibatnya   untuk   melakukan   efisiensi,   

perusahaan   terpaksa melakukan  pengurangan  tenaga  kerja,  yang  

berakibat  pada  rendahnya  tingkat  kesempatan  kerja. Sedangkan  

menurut  Sumarsono  dalam  Pratomo  dan  Saputra  (2011),  

menyatakan  salah  satu dampak  dengan  adanya  kenaikan  upah  

yaitu  akan  mendorong  pengusaha  untuk  mengurangi penggunaan 

tenaga kerja dan dilanjutkan dengan menurunkan produksi. 

c. Nilai Output 

Dalam suatu industri, baik itu industri kecil, menengah maupun 

besar, aktivitas penjualan sangat berperan penting terutama dalam 

meningkatkan keuntungan atau laba dari pengusaha tersebut. Penjualan 

adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh 

penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia memberli barang atau 

jasa yang ditawarkannya (Swastha, 1995). 

Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, 

antara lain: naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari 

perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume 

produksim dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat 

yang digunakan dalam produksi (Sudarsono,1988:33). Perubahan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, 
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antara lain : naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari 

perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume 

produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat 

yang digunakan dalam proses produksi. 

Pada hakikatnya, perusahaan melakukan penjualan karena 

mempunyai tujuan (Swastha,1995) yaitu : 

a. Mencapai volume penjualan tertentu 

b. Mendapatkan laba tertentu 

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan 

Dalam praktiknya, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: 

a. Kondisi dan kemampuan penjual, artinya bahwa penjual harus 

dapat meyakinkan pembeli agar dapat berhasil mencapai sasaran 

penjualan yang diharapkan, untuk itu harus diperhatikan : 

1) Jenis dan karakteristik barang 

2) Harga barang 

3) Syarat-syarat penjualan seperti pengantaran, garansi,pelayanan 

dan lain-lain. 

b. Kondisi pasar, artinya bahwa kondisi pasar yang perlu diperhatikan 

adalah jenispasar, frekuensi pembelian, keinginan dan kebutuhan 

konsumen dan lain-lain. 
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c. Modal, artinya bahwa modal sangat dibutuhkan dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang penjualan 

diantaranya sarana alat transportasi, usaha promosi dan lain-lain. 

d. Kondisi organisasi perusahaan, artinya bahwa dalam suatu 

perusahaan biasanya masalah penjualan ditangani oleh bagian 

penjualan sendiri. Berbeda dengan perusahaan kecil, masalah 

penjualan terkadang ditangani oleh orang yang juga melakukan 

fungsi yang lain. 

Simanjuntak (1985:87) yang menyatakan bahwa pengusaha 

memperkerjakan seseorang karena itu membantu memproduksi 

barang/jasa untuk dijual pada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan 

permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan 

permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi. 

Permintaan akan tenaga kerja itu bersifat derived demand yang 

berarti bahwa permintaan tenaga kerja oleh pengusaha sangat 

tergantung permintaan masyarakat terhadap hasil produksinya. 

Sehingga untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan 

perusahaan, maka perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing 

untuk aset dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu 

perusahaan harus benar-benar mempunyai tenaga kerja yang memang 

mampu membawa perusahaan untuk menghadapi persaingan. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah naik 

turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 
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bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan 

meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas 

produksinya. Untuk maksud tersebut, produsen akan menambah 

penggunaan tenaga kerjanya ( Sumarsono, 2003:69-70). Nilai produksi 

dalam penelitian ini adalah total keseluruhan barang yang dihasilkan 

dikalikan dengan harga satuan barang pada seluruh industri kecil di 

Kabupaten Pati. 

d. Tenaga kerja 

Merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam 

melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja 

memperoleh pendapatan sebagai balas jasadari usaha yang telah 

dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja 

adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat 

upah (Boediono, 1992). 

Menurut  Simanjuntak  (1998),  Secara  singkat,  tenaga  kerja  

juga  didefinisikan  sebagai penduduk  dalam  usia  kerja  (working  age  

population).  Di Indonesia  tenaga  kerja  mencakup penduduk  yang  

sudah  atau  sedang  bekerja,  yang  sedang  mencari  pekerjaan,  dan  

yang  melakukan kegiatan  lain  seperti  bersekolah  dan  mengurus  

rumah  tangga.  Tiga  golongan  yang  disebut terakhir (pencari kerja, 

bersekolah, dan mengurus rumah tangga) walaupun tidak bekerja 

mereka dianggap secara fisik mampu sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. 
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Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja 

dibedakan hanya oleh batas umur.  Tiap-tiap  negara  memberikan  

batasan  umur  yang  berbeda.  Di  Indonesia,  yang  termasuk golongan 

tenaga kerja yaitu batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur 

maksimum. Dengan demikian tenaga  kerja  di Indonesia dimaksudkan 

sebagai  penduduk berumur 10 tahun atau lebih. Pemilihan  10  tahun  

sebagai  batas  umur  minimum  karena  berdasarkan  kenyataan  bahwa  

dalam umur  tersebut  sudah  banyak  penduduk  Indonesia  berumur  

muda  sudah  bekerja  atau  mencari pekerjaan.  Tetapi  Indonesia  tidak  

menganut  batas  umur  maksimum  karena  Indonesia  belum 

mempunyai jaminan sosial nasional. 

Sumber  daya  manusia  (SDM)  atau Human  Resources 

mengandung  dua  pengertian.Pertama,  sumber  daya  manusia  

mengandung  pengertian  usaha  kerja  atau  jasa  yang  dapatdiberikan  

dalam  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 jasaatau  usaha    kerja.  Mampu  bekerja  berarti  mampu  

melakukan  kegiatan  yang  mempunyai  nilai ekonomis  yaitu  bahwa  

kegiatan  tersebut  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk  memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Seseorang  dalam usia kerja dianggap mampu 
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bekerja. Kelompok dalam usia kerja tersebut disebut tenaga kerja atau 

Man power.  

Tenaga  kerja  terdiri  dari  angkatan  kerja  atau Labor  Force 

dan  bukan  angkatan  kerja. Angkatan  kerja  terdiri dari  (1)  golongan  

yang  bekerja (2)  golongan  yang  menganggur dan mencari  pekerjaan.  

Sedangkan  yang  termasuk  bukan angkatan  kerja  terdiri  dari  (1)  

golongan yang  bersekolah (2)  golongan  yang  mengurus  rumah  

tangga  dan  (3)  golongan  lain-lain  atau penerima pendapatan lainnya 

(Simanjuntak, 2002). 

Angkatan kerja  adalah  penduduk  yang  berumur  10  tahun  

keatas  yang  mampu  terlibat dalam  proses  produksi.  Yang  

digolongkan  bekerja  yaitu  mereka  yang  sudah  aktif  dalam 

kegiatannya dapat menghasilkan barang atau jasa atau atau bekerja 

dengan maksud memperoleh penghasilan  selama  paling  sedikit  1  

jam  dalam  seminggu  yang  lalu  dan tidak  boleh  terputus. Sedangkan  

pencari  kerja  adalah  bagian  dari  angkatan  kerja  yang  sekarang  ini  

tidak  bekerja  dan sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003). 

Menurut  Badan  Pusat  Statistik (2003)  yang  di  maksud  

angkatan  kerja  adalah  penduduk usia  kerja  yang  selama  seminggu  

yang  lalu  mempunyai  pekerjaan  baik  yang  bekerja  maupun 

sementara tidak bekerja  karena suatu sebab seperti menunggu panen, 

pegawai  yang sedang cuti dan  sejenisnya.  Disamping  itu  mereka  
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yang  tidak  mempunyai  pekerjaan  tetapi  sedang  mencari atau 

mengharap pekerjaan juga termasuk dalam angkatan kerja. 

Definisi mencari pekerjaan, pekerjaan adalah : 

1. Mereka   yang   belum   pernah   bekerja   dan   sedang   berusaha   

untuk   mendapatkan pekerjaan. 

2. Mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari 

pekerjaan. 

3. Mereka yang dibebas tugaskan tetapi sedang berusaha untuk 

mendapatkan pekerjaan. 

Melainkan yang bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk 

yang selama semingguyang lalu mempunyai suatu kegiatan 

(Simanjuntak, 2002) yaitu : 

1. Sekolah yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah. 

2. Mengurus  rumah  tangga  yaitu  mereka  yang  kegiatan  utamanya      

mengurus  rumah tangga tanpa mendapatkan upah. 

3. Penerima  pendapatan maksudnya  adalah  mereka   yang  tidak  

melakukan  suatu kegiatan tetapi mendapatkan penghasilan. Seperti 

pensiunan. 

e. Teori lokasi 

Menurut tarigan(2012) studi tentang lokasi adalah melihat 

kedekatan atau jauhnya suatu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa 

dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang 

berdekatan atau berjauhan tersebut. Teori lokasi adalah ilmu yang 



22 
 

 
 

menyelidiki tata ruang , kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki 

alokasi georgrafis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya 

dengan pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau 

kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Salah satu hal yang banyak 

di bahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas 

orang berpergian dari satu lokasi ke lokasi lainya (tarigan, 2012). 

Lokasi industri weber dalam tarigan (2012) menyatakan bahwa 

lokasi setiap industri tergantung pada biaya transportasi dan tenaga 

kerja dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat dimana 

total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum akan 

menghasilkan yang maksimum.  

D. Hubungan Antar Variabel 

1. Jumlah Perusahaan terhadap tenaga kerja 

Menurut    Tri    Wahyu    Rejekiningsih    (2004),    penyerapan    

tenaga    kerja    dipengaruhi  oleh  jumlah  unit  usaha.  Hubungan antara  

jumlah  unit  usaha  dengan  jumlah  tenaga  kerja  adalah  positif.  

Semakin  meningkatnya  jumlah  unit  usaha,  maka  akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila jumlah unit usaha menurun 

maka akan mengurangi jumlah tenaga kerja. 

Menurut    Matz    (2003)    yang    menyatakan    bahwa    

peningkatan    jumlah    perusahaan  maka  akan  meningkatkan  jumlah  

output  yang  akan  dihasilkan  sehingga  lapangan  pekerjaan  meningkat  
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dan  akan mengurangi  pengangguran  atau  dengan  kata lain akan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

2. Upah terhadap 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). 

Menurut   Sumarsono   (2003:   105)   upah diartikan sebagai 

sejumlah dana yang dikeluarkan  pengusaha  untuk  membayar  tenaga 

kerja karena telah melakukan pekerjaannya  yaitu  menghasilkan  produk.  

Upah  yang   terus   meningkat   secara   langsung   akan  membawa  

dampak  signifikan  pada penawaran  tenaga  kerja,  karena  dengan  

adanya tingkat upah yang dinaikkan tersebut  para  pengusaha  akan  

berupaya  untuk meningkatkan atau menambah jumlah unit usahanya 

sehingga dengan adanya penambahan unit usaha, pengusaha akan 

menambah jumlah tenaga kerjanya. 

3. Nilai Output terhadap tenaga kerja 

Total  output  barang  dan  jasa  disebut  sebagai  pendapatan  

domestic  regional  bruto  (PDRB)  riil  dari  tahun  ke  tahun  erat  
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kaitannya  dengan  perubahan  tingkat  pengangguran.   Peningkatan   

PDRB   dapat   menurunkan   tingkat   pengangguran.   (Mankiw, 2007). 

Permintaan   terhadap   tenaga   kerja   adalah   permintaan   

turunan   (derived demand)  yaitu  pertambahan  permintaan  terhadap  

tenaga  kerja  tergantung  dari pertambahan  permintaan  konsumen  

terhadap  barang  yang  diproduksinya.  Dengan  membayar   input   yang   

dalam   hal   ini   tenaga   kerja,   perusahaan   mampu   untuk   

menghasilkan  penerimaan  bagi  perusahaan.  Oleh  sebab  itu,  jika  

terjadi  kenaikan  output maka akan terjadi kenaikan permintaan tenaga 

kerja. 

Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari 

perusahaan yang bersangkutan, akan berpengaruh apabila permintaan hasil 

produksi barang perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk 

menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan 

menambah penggunaan tenaga kerjanya (Sumarsono, 2003: 69-70). 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

F. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu kesimpulan yang sifatnya 

sementara terkait perilaku-perilaku variabel dalam model yang digunakan, 

berdasarkan uraian teori dan penelitian-penelitian sebelumnya dirumuskan 

hipotesis penelitian, “Diduga jumlah perusahaan, upah, dan nilai output 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil di 

Indonesia”. 

 

Jumlah 
Perusahaan (X1) 

Upah (X2) 

Nilai Output(X3) 

Penyerapan 
Tenaga Kerja (Y) 


