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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil dari penelitian terdahulu dengan topik yang 

sama dengan penelitian ini: 

Darma (2003) dalam jurnalnya menganalisis tentang pengaruh 

investasi sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

investasi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dengan nilai 

koefisien regresinya sebesar 0.0639. ketika pertumbuhan sektor industri naik 

satu persen, maka akan mengakibatkanlaju rata-rata tingkat penyerapan tenaga 

kerja naik sebesar 0.0639 persen. 

Narasturi (2010) dalam jurnalnya menganalisis factor yang 

mempengaruhi investasi di Jawa Timur dimana variabel-variabel yang 

mempengaruhi yaitu inflasi, tingkat suku bunga dan PDRB. Analisis dilakukan 

dengan regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukan bahwa ketiga 

variabel di atas mempengaruhi investasi di Jawa timur. 

Kuncoro (2004) dalam jurnalnya yang berjudul Daya Tarik Investasi 

dan Pungli di DIY dengan menggunakan AHP (Analitycal Hierarchy Process) 

menganalisis variabel kelembagaan, sosial politik dan pendapatan perkapita 

terhadap investasi di DIY. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa ketiga 

variabel di atas berpengaruh terhadap investasi di DIY dengan peringkat 
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pertama sampai terakhir berturut-turut adalah kelembagaan, sosial politik dan 

pendapatan perkapita. 

Makmun (2004) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh tenaga kerja 

dan pembentukan nilai tambah terhadap investasi industri studi kasus (Kota 

Batam) dengan menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Square) untuk 

melihat dampak variabel ketersediaan ketenagakerjaan dan pembentukan nilai 

tambah terhadap investasi di sektor industri yang mengambil studi kasus di 

Kota Batam. Dalam penelitian tersebut terlihat dampak yang signifikan dari 

pembentukan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja terhadap investasi pada 

sektor industri dalam periode 1991-2002. Signifikannya pengaruh tersebut 

menunjukan bahwa ketersediaan ketenagakerjaan menjadi salah satu 

pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batam. 

Begitu juga dengan pembentukan nilai tambah bagi investasi yang sudah ada 

di Kota Batam menjadi pertimbangan. 

Prihatinigsih (2005) dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh 

Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Investasi Industri Di Indonesia Tahun 1992 – 2012 dengan menggunakan Uji 

Mackinnon White Davidson dengan hasil variabel suku bunga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap investasi. Hal tersebut disebabkan karena 

investor lebih melihat dan mempertimbangkan faktor resiko banyak berasal 

dari variabel non ekonomi misalnya ketidakstabilan kondisi politik dan 

keamanan, birokasi yang tidak efisien, rendahnya kualitas sumber daya 

manusia, dan buruknya infrastrukutur 
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Penelitian yang dilakukan Shinta Dewi Pramanda (2016) tentang 

“Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap 

Investasi di Jawa Timur ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengertahui  variabel 

jumlah tenaga kerja, nilai PDRB terhadap investasi. Metode penelitian ini 

mengguakan analisis data regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini 

menunjukkan jumlah tenaga kerja dan PDRB berpengaruh positif signifikan 

terhadap Investasi. 

Penelitian yang dikemukakan sebelumnya memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah mencari pengaruh tenaga kerja, pendapatan perkapita 

terhadap investasi Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menambahkan 

variabel suku bunga sebagai variabel tambahan di penelitian ini.  

 

1. Ketenagakerjaan 

a. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja (man power) terdiri atas dua kelompok yaitu angkatan 

kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labor force) 

adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau 

mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang 

mencari pekerjan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja (unlabor force) adalah 

tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak 

mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-

orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa) mengurus rumah 
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tangga (maksudnya ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima 

pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya 

(Dumairy, 1996:74). 

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yaitu usia 15-64 tahun. Tenaga 

kerja merupakan jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang atau jasa apabila terdapat permintaan terhadap 

permintaan terhadap tenaga mereka dan bersedia berpartisipasi dalam 

aktivitas-aktivitas tersebut. 

Beberapa konsep ketenagakerjaan yang belaku secara umum: 

a. Tenaga Kerja 

b. Angkatan Kerja 

c. Bukan Angkatan Kerja 

d. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja 

e. Tingkat Pengangguran 

Istilah tenaga kerja (man power) adalah besarnya bagian dari penduduk yang 

dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Tenaga kerja juga didefinisikan 

sebagai “penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari 

pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain,seperti sekolah maupun 

mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan” (simanjuntak, 1985:45) 

Di Indonesia yang di maksud angkatan kerja adalah “penduduk yang 

berusia 15 tahun keatas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomis” 

(badan pusat statistik 1983). 
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Menurut Sitompul (2008, h.7), secara singkat terdapat dua masalah 

ketenaga kerjaan yang mempengaruhi minat investasi yaitu : 

a. Kecenderungan peningkatan upah minimum yang tinggi dan besarnya 

biaya – biaya non – UMP 

b. Ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja. 

Kedua masalah ini mengakibatkan biaya yang berkaitan dengan biaya 

produksi menjadi tinggi 

Hubungan Tenaga Kerja dengan Investasi Industri   

Menurut Makmun (2004, h.12), “ketersediaan tenaga kerja menjadi 

salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanmkan modalnya”. 

Faktor Tenaga Kerja merupakan faktor yang amat penting dalam usaha 

meningkatkan investasi. Hal ini disebabkan faktor tenaga kerja di pandang 

sebagai suatu faktor produksi yang mampu  untuk meningkatkan daya guna 

faktor produksi lainnya (mengelola bahan mentah, memanfaatkan modal dsb) 

sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai faktor penting dalam 

mendukung investasinya.  

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 yang berumur 10 tahun 

atau lebih. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur minimum adalah 

berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk 

Indonesia berumur muda sudah bekerja atau mencari pekerjaan. Tetapi 
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Indonesia tidak menganut batas umur maksimum karena Indonesia belum 

mempunyai jaminan sosial nasional (Simanjuntak, 2002). 

Tenaga kerja adalah man power adalah produk yang sudah atau sedang 

bekerja. Atau sedang mencari pekerjaa, serta yang sedang melaksanakan 

pekerjaan lain. Secara praktis ada dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja: (1) angkatan kerja yang terdiri atas golongan yang bekerja 

dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja; (2) kelompok yang 

bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang 

mengurus rumah tangga, atau golongan lain yang menerima pendapatan 

lainnya (Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990). 

Tenaga kerja adalah man power adalah produk yang sudah atau sedang 

bekerja. Atau sedang mencari pekerjaa, serta yang sedang melaksanakan 

pekerjaan lain. Secara praktis ada dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja: (1) angkatan kerja yang terdiri atas golongan yang bekerja dan 

golongan penganggur atau sedang mencari kerja; (2) kelompok yang bukan 

angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang 

mengurus rumah tangga, atau golongan lain yang menerima pendapatan 

lainnya (Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990). 

 

Bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum 

pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam 

(Simanjuntak, 2002): 
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1. pekerjaan tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang 

tidak bekerjakarena cuti, mogok, perusahaan menghentikan 

kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan 

sebagainya. 

2. Petani-petani yang mengusahakan tanah peryanian sedang 

tidak bekerja karena sakit, menunggu panen atau menunggu 

hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya. 

3. Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian sepertu dokter 

atau tukang. 

Sedangkan mencari pekerjaan adalah : 

1. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk 

mendapatkan pekerjaan. 

2. Mereka yang bekerja tetapi karen suatu hal masih mencari 

pekerjaan. 

3. Mereka yang dibebas tugaskan tetapi sedang berusaha untuk 

mendapatkan pekerjaan. 

Sedangkan yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah 

kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai 

kegiatan (Simanjuntak, 2002) : 

1. Sekolah yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah. 

2. Mengurus rumah tangga yaitu mereka yang kegiatan utamanya 

mengurus rumah tangga atau membantu tanpa mendapatkan 

upah. 
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3. Penerima pendapatan, mereka yang tidak melakukan suatu 

kegiatan tetapi memperoleh penghasilan, misalnya pensiunan, 

bunga simpanan dan sebagainya. 

4. Lainnya yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan 

kegiatan seperti termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti 

sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya. 

 

b. Pasar Tenaga Kerja 

Pasar tenaga kerja adalah keseluruhan aktivitas dari pelaku-

pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. 

Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha, pencari kerja, serta 

perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi 

pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan. Proses 

mempertemukan pencari kerja ternyata memerlukan waktu lama. 

Dalam proses ini, baik pencari kerja maupun pengusaha diharapkan 

pada suatu kenyataan sebagai berikut (Simanjuntak,2001): 

1) Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, 

kemampuan dan sikap yang berbeda 

2) Setiap perusahaan menghadapi lingkungan yang berbeda: 

Keluaran (output), masukan (input), manajemen, teknologi, 

pasar, dll, sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda 

dalam memberikan tingkat upah, jaminan sosial dan 

lingkungan pekerjaan 
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3) Baik pengusaha maupun pencari kerja sama-sama mempunyai 

informasi yang terbatas mengenai hal-hal yang dikemukakan 

dalam butir (1) dan (2)  

Sebagaimana kurva berikut : 

 

 

  W 

 W1                                      SL  

 

 W0 

 W2 

     DL   

 0       L1     L0    L2    L3      L 

Gambar 2. 1 Kurva Pasar Tenaga Kerja 

Pada kurva diatas keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi 

pada tingkat upah W0 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak L0. 

Sedangkan saat upah mengalami kenaikan pada W1 maka 

penawaran tenaga kerja meningkat sebesar L3 namun permintaan 

tenaga kerja menurun menjadi L1 sehingga terjadi penawaran yang 

berlebihan dan mengakibatkan pengangguran sebanyak L1 L3. 

Sedangkan ketika upah menurun menjadi W2, maka 

permintaan akan tenaga kerja meningkat menjadi L2, namun 

Keterangan : 

W    : wages/upah 

L      : labour/tenaga kerja 

DL : demand for   

labour/perminta

an tenaga kerja 

SL     : supply for    

labour/pena

waran 

tenagakerja 
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penawaran tenaga kerja mengalami penurunan sebesar L1, hal 

tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan tenaga kerja.  

2. Pendapatan Perkapita 

Pada hakikatnya pendapatan nasional merupakan gabungan dari 

seluruh pendapatan rumah tangga dalam perekonomian. Pendapatan rumah 

tangga di peroleh sebagai balas jasa atas faktor produksi yang diberikan dari 

rumah tangga atau penyedia faktor produksi (tenaga kerja) kepada 

perusahaan dalam perekonomian dua sektor. Namun pada kenyataannya 

pendapatan nasional tidak bisa disamakan dengan pendapatan rumah tangga, 

menurut Sukirno(1999:47) terdapat dua faktor yang menyebabkan keadaan 

tersebut : 

Pertama sebagian pendapatan rumah tangga diperoleh bukan dari 

penawaran faktor-faktor produksi, sebagai contohnya adalah beasiswa, 

dan pendapatan berupa dana pensiun. Kedua, pendapatan faktor-faktor 

produksi sebagian tidak dibayarkan kepada rumah tangga. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima rumah tangga sebenarnya 

sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan pendapatan faktor 

yang tidak dibayarkan kepada rumah tangga ditambah dengan pendapatan 

rumah tangga yang bukan berasal dari penawaran faktor produksi sehingga 

pendapatan pribadi adalah pendapatan yang diterima seluruh rumah 

tangga dalam perekonomian dari pembayaran ke atas penggunaan faktor-

faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. 
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Dalam pendapatan rumah tangga terdapat tiga komponen dari 

pendapatan faktor-faktor produksi yang tidak diterima oleh rumah 

tangga, yaitu (i) pajak keuntungan perusahaan korporat; (ii) keuntungan 

yang tidak dibagi, serta; (iii) kontribusi untuk dana pengangguran. 

Sedangkan untuk pendapatan yang diterima di luar pendapatan dari 

penawaran faktor produksi diperoleh dari : (i) pembayaran pindahan 

(transfer payment), dan ; (ii) pendapatan pribadi dari bunga. 

Pendapatan pribadi merupakan komponen dalam pendapatan 

rumah tangga di mana pendapatan rumah tangga dibentuk dari gabungan 

pendapatan pribadi anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan yang 

diperoleh rumah tangga belum dikatakan dapat digunakan sepenuhnya 

untuk konsumsi maupun keperluan lain. Hal ini timbul dikarenakan 

adanya faktor pajak dibebankan pada pendapatan rumah tangga sehingga 

sebagian pendapatan digunakan untuk membayar pajak dan sebagian 

pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi dan 

keperluan lain disebut sebagai pendapatan disposibel. Dengan kata lain 

pendapatan disposibel merupakan pendapatan rumah tangga yang siap 

dibelanjakan. 

Masalah dalam pembentukan modal dapat di tinjau dari sudut 

penawaran maupun dari sudut permintaan akan modal. Dari sudut 

penawaran, pembentukan modal berhubungan dengan kemampuan 

masyarakat untuk menabung, tabungan kemudian di pakai untuk 

investasi dan pembentukan modal. Sedangkan dari sudut permintaan 
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pembentukan modal bertalian dengan ada tidaknya daya tarik bagi 

usahawan atau wiraswasta untuk mempergunakan barang-barang modal 

dalam proses produksi. 

“Pendapatan perkapita merupakan indikator untuk melihat daya 

beli suatu daerah. Pendapatan perkapita yang tinggi pada suatu daerah 

artinya daya beli masyarakat daerah tersebut juga tinggi. Hal ini berarti 

menunjukan pasar domestik yang efektif terutama untuk berinvestasi. 

Oleh karena itu pendapatan perkapita suatu daerah juga merupakan 

salah satu hal yang dipertimbangkan para investor untuk berinvestasi.” 

Mudrajad Kuncoro (2004:203) 

Melihat dari pernyataan diatas, maka faktor pendapatan perkapita 

sangatlah penting pengaruhnya dalam mempengaruhi tabungan di 

masyarakat yang nantinya di gunakan untuk investasi baru. Dengan 

semakin tingginya pendapatan seseorang maka ada kecenderungan untuk 

menambah besar tabungan di bandingkan untuk konsumsi. 

Dalam hubungan dengan pembentukan modal, Negara – negara 

sedang berkembang seolah terjebak pada lingkaran yang tak berujung. 

Dari sudut penawaran modal dapat di gambarkan bahwa kekurangan 

modal disebabkan karena kemampuan yang rendah dalam menabung 

sedangkan tabungan yang rendah diakibatkan dari pendapatan yang 

rendah. Pendapatan yang rendah merupakan indikasi bahwa produktivitas 

yang rendah pula. Sedangkan produktivitas yang rendah sebagian besar 

diakibatkan karena kekurangan modal. Kekurangan modal tersebut 
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merupakan suatu akibat dari tabungan yang rendah. Jadi jelaslah bahwa 

pendapatan perkapita merupakan faktor penting dalam mempengaruhi 

investasi.  

3. Suku Bunga 

a. Teori Suku Bunga Aliran Klasik 

Teori suku bunga aliran klasik dinamakan “ The pure theory 

of interest”. Menurut teori ini, tinggi rendahnya tingkat suku bunga 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Jadi bunga 

modal yang telah dianggap sebagai harga dari kesempatan 

penggunaan modal. Sama seperti harga barang-barang dan jasa-jasa, 

tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, 

demikian pula tinggi rendahnya bunga modal ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran akan modal. 

b. Teori Suku Bunga Aliran Neoklasik 

Menurut kaum neoklasik suku bunga ditentukan dalam teori 

leonable funds. Penawaran akan leonable funds menurut teori 

neoklasik adalah fungsi dari suku bunga. Penawaran ini berasal dari 

anggota masyarakat yang bertindak sebagai penabung, dengan 

demikian semakin tinggi suku bunga semakin tinggi pula keinginan 

masyarakat untuk menabung, artinya pada tingkat suku bunga yang 

lebih tinggi, masyarakat akan mengurangi konsumsi untuk 

mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi. 
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Sebaliknya, apabila suku bunga lebih rendah maka semakin sedikit 

dana masyarakat yang akan di tabung. 

Permintaan akan loanable fund juga tergantung dari suku 

bunga. Investor akan meningkatkan investasinya jika mengharapkan 

menerima tingkat hasil balik dari hasil investasi yang lebih besar dari 

suku bunga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana tersebut. 

Sumber kemampuan investor untuk membayar bunga berasal dari 

keuntungan usahanya. Oleh karena itu, semakin rendah suku bunga 

maka respon investor akan lebih tinggi untuk melakukan investasi, 

sebab biaya penggunaan dana akan semakin lebih kecil. 

c. Teori Suku Bunga J.M. Keynes 

Teori ini dikemukakan oleh Keynes dan dinamakan “ Liquidity 

Preference Theory of Interest”. Menurut Keynes bahwa suku bunga 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang yang ditentukan 

dalam pasar uang. Permintaan uang menurut Keynes berlandaskan 

pada konsepsi bahwa orang pada umumnya mempunyai keinginan 

dirinya tetap liquid untuk memenuhi motif-motif memegang uang. 

Preferensi atau keinginan untuk tetap liquid inilah yang membuat 

orang bersedia membayar harga tertentu untuk penggunaan 

uangnya. Jadi menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran uang. 

Tingkat suku bunga di Indonesia yang paling umum 

didasarkan atas jangka waktu. Tingkat bunga perbankan untuk 
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deposito berjangka di bedakan atas jangka waktu 1(satu) bulan, 3 

(tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (duabelas) bulan, dan 24(dua puluh 

empat) bulan, baik untuk mata uang lokal (rupiah) maupun valuta 

asing. 

Naik turunnya tingkat sukubunga di pengaruhi oleh 

penawaran dan permintaatn uang. Tingkat suku bunga cenderung 

naik/meningkat pada permintaan debitur/peminjaman lebih besar 

daripada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur. 

Sebaliknya, tingkat suku bunga cenderung menurun apabila 

permintaan debitur lebih kecil daripada jumlah uang yang di 

tawarkan kreditur. 

Hal ini semua tergantung pada apakah tingkat keuntungan 

yang di harapkan dari investasi tersebut lebih besar atau lebih kecil 

daripada tingkat bunga yang harus di bayar untuk dana yang di 

pinjam guna keperluan investasi tersebut. Meskipun dana tersebut 

sudah tersedia, keputusan itu harus dibuat berdasarkan berbagai 

alternatif penggunaan dana. Apakah untuk membeli peralatan 

kapital yang baru atau di belikan obligasi. 

Seperti dibahas diatas bahwa investasi akan mengalami 

kenaikan dalam jumlahnya apabila suku bunga pinjaman turun. 

Sebaliknya, apabila suku bunga pinjaman mengalami kenaikan 

maka investasi akan berkurang. Dalam hal ini investasi dapat berupa 

pembelian barang – barang kapital maupun pembelian surat obligasi. 
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4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Tenaga Kerja dengan Investasi Industri 

Menurut Makmun (2004) Faktor Tenaga Kerja merupakan 

faktor yang amat penting dalam usaha meningkatkan investasi. Hal 

ini disebabkan faktor tenaga kerja di pandang sebagai suatu faktor 

produksi yang mampu  untuk meningkatkan daya guna faktor 

produksi lainnya (mengelola bahan mentah, memanfaatkan modal 

dsb) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai faktor 

penting dalam mendukung investasinya.  

b. Hubungan Pendapatan Perkapita dengan Investasi Industri 

Mudrajad Kuncoro (2004) “Pendapatan perkapita 

merupakan indikator untuk melihat daya beli suatu daerah. 

Pendapatan perkapita yang tinggi pada suatu daerah artinya daya 

beli masyarakat daerah tersebut juga tinggi. Hal ini berarti 

menunjukan pasar domestik yang efektif terutama untuk 

berinvestasi. Oleh karena itu pendapatan perkapita suatu daerah 

juga merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan para 

investor untuk berinvestasi 
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c. Hubungan Suku Bunga dengan Investasi Industri 

Teori Neoklasik menyebutkan bahwa Permintaan akan 

loanable fund juga tergantung dari suku bunga. Investor akan 

meningkatkan investasinya jika mengharapkan menerima tingkat 

hasil balik dari hasil investasi yang lebih besar dari suku bunga 

yang harus dibayarkan atas penggunaan dana tersebut. Sumber 

kemampuan investor untuk membayar bunga berasal dari 

keuntungan usahanya. Oleh karena itu, semakin rendah suku 

bunga maka respon investor akan lebih tinggi untuk melakukan 

investasi, sebab biaya penggunaan dana akan semakin lebih 

kecil. 
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B. Kerangka Pikir 

Kerangka Pemikiran dalam penilitian ini adalah tenaga kerja, 

pendapatan perkapita, suku bunga akan mempengaruhi investasi industri di 

Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja 

berpengaruh terhadap investasi industri, karena semakin banyaknya tenaga kerja 

semakin meningkatnya nilai investasi di sektor industri. Begitu pula dengan 

pendapatan perkapita semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin tinggi 

pula nilai investasi dikarenakan daya beli masyarakat di daearah tersebut tinggi hal 

ini menunujukkan pasar domestik yang efektif terutama untuk berinvestasi. Nilai 

suku bunga juga mempengaruhi investasi industri karena semakin tinggi suku 

bunga maka nilai investasi semakin besar di karenakan investor akan meningkatkan 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Tenaga Kerja 

(X1) 

Pendapatan/Kapita 
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Investasi Industri 
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nilai invesatsinya dan mengharapkan pengembalian nilai investasi yang lebih besar 

dari suku bunga 

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka 

dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi investasi industri, 

dapat di susun hipotesis sebagai berikut : 

1. Variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap variabel investasi sektor

industri di Jawa Timur.

2. Variabel pendapatan perkapita berpengaruh terhadap variabel

investasi sektor industri di Jawa Timur

3. Variabel suku bunga pinjaman berpengaruh secara negatif terhadap

investasi sektor industri di Jawa Timur.


