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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Febryana Rizqi Wasilaputri (2016) menyimpulkan penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”. 

Penelitian ini terdapat beberapa variabel diantaranya upah minimum provinsi, 

PDRB, dan investasi. Berdasarkan dari koefisien determinasi R-Square 

didapatkan hasil sebesar 0.999634 atau sebesar 99% yang artinya secara 

bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum provinsi, PDRB, 

investasi dan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain. Dan berdasarkan hasil 

regresi variabel upah minimum provinsi, PDRB, berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan investasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau jawa. 

I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha (2013) 

menyimpulkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah 

Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”. Berdasarkan 

dari penelitian tersebut bahwa terdapat variabel diantaranya inflasi, PDRB, 

dan upah minimum. Pada penelitian tersebut didapatkan bahwa nilai koefisien 

determinasi atau R-Square sebesar 0,960 atau 9,60% yang artinya bahwa nilai 

tersebut mampu dijelaskan oleh variabel inflasi, PDRB, dan upah minimum 

serta sisanya 4,0% dijelaskan oleh variabel lain. Dan pada analisis regresi 
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bahwa variabel PDRB, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja sednagkan inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. 

Rini Sulistiawati (2012) menyimpulkan tentang penelitiannya yang 

berjudul  “Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”, penelitian ini terdapat 

beberapa variabel diantaranya upah. Penelitian ini dilakukan secara sensus 

yaitu menggunakan Time Series didapat dari tahun 2006-2010. Kemudian 

data Cross Section diambil dari 33 provinsi di Indonesia. Pada penelitian ini 

didapatkan hasil koefisien sebesar -0,39 dan probabilitas sebesar 0,000 yang 

menunjukkan bahwa untuk variabel upah menyatakan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi di Indonesia.  

B. Landasan Teori 

1. Kependudukan 

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis 

antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah 

penduduk. Perubahan pertumbuhan penduduk dapat disebabkan dari 

beebrapa hal seperti komponen, Kelahiran (fertilitas), kematian 

(mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar (Subri, 2003). 

Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat 2 penduduk yaitu warga negara 

indonesia serta orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 

Sementara sebaliknya yang bukan penduduk adalah orang – orang asing 

yang tinggal dalam negara yang bersifat sementara sesuai dengan visa.  
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2. Perekonomian 

Menurut Mankiw 2007, ia menyatakan bahwa perekonomian adalah 

salah satu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan berbagai 

permasalahan kehidupan yang dialami oleh manusia melalui tahap-tahap 

penggelembengan dari sumber ekonomi berdasarkan pada prinsip 

ataupun teori dalam tatanan sistem ekonomi yang memang dianggap 

efektif serta efisien. 

3. Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja adalah seseorang yang bekerja di dalam maupun di 

luar hubungan kerja dengan alat sebagai produksi utamanya dalam 

produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga yang dilakukan melalui 

fikiran ataupun fisik. (Agusmidah, 2010). Seseorang bisa dikatakan usia 

produktif dalam bekerja apabila penduduk tersebut telah memasuki usia 

bekerja. Di Indonesia terdapat aturan batas umur yang berlaku dalam 

bekerja dengan usia antara 15 tahun – 64 tahun.  

Sedangkan menurut teori DR Payaman Siamanjuntak dalam buku 

“Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” beliau mengatakan bahwa 

tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah atau sedang bekerja, dan sedang 

mencari pekerjaan. 

a. Klasifikasi Tenaga kerja 

Berdasarkan Penduduknya : 

a.) Tenaga Kerja 
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Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang di 

anggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada 

permintaan kerja. Yang dimaksud yakni umur antara 15 tahun 

sampai 64 tahun. 

b.) Bukan Tenaga Kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak 

mampu bekerja dan tidak mau untuk bekerja, meskipun terdapat 

permintaan kerja. Yaitu umur dibawah 15 tahun dan diatas 64 

tahun. 

Berdasarkan Batas Kerja : 

a.) Angkatan Kerja 

Angkatan kerja yaitu penduduk yang telah berusia produktif 

atau memiliki usia antara 15-64 tahun yang sudah memiliki 

pekerjaan tapi sementara tidak bekerja atau sedang aktif mencari 

pekerjaan. 

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat di ukur sebagai 

persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 

kerja, dengan rumus sebagai berikut (Mudjarat Kuncoro, 2013): 

TPAK = 
Jumlah Angkatan Kerja 

Jumlah Penduduk Usia Kerja
x 100% 

TPAK dapat mengindikasikan dalam besaran ukuran relatif 

penawaran tenaga kerja (labour supply) yang dapat terlibat dalam 

produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara 
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umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan 

jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. 

b.) Bukan Angkatan kerja 

Bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bukan usia 

produktif yaitu 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya 

bersekolah, mengurus rumah tangga, serta yang lainnya. 

Berdasarkan Kualitasnya : 

a.) Tenaga Kerja Terdidik 

Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai 

pendidikan formal ataupun non formal dan bersekolah serta 

memiliki keahlian ataupun ketrampilan dalam bekerja. 

b.) Tenaga Kerja Terlatih 

Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki 

keahlian tertentu dengan menggunakan pengalaman saat 

melakukan pekerjaannya. 

c.) Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih 

Merupakan tenaga kerja yang tidak menggunakan fikiran 

atau menggunakan tenaganya saja serta tenaga kerja kasar pada 

saat bekerja. 

4. Permintaan Tenaga Kerja 

Menurut Simanjuntak (1995) teori permintaan tenaga kerja adalah 

teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu perusahaan akan 
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memperkerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu 

periode tertentu. 

Dalam teori neoklasik, menjelaskan bahwa didalam ekonomi pasar 

diasumsikan bahwa seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga 

pasar (price taker), untuk memaksimalkan laba perusahaan hanya 

mengatur jumlah karyawan yang di pekerjakan. Fungsi permintaan 

perusahaan terhadap tenaga kerja didasarkan pada :  

1.) Tambahan hasil marjinal atau tambahan hasil yang diproduksi 

pengusaha dengan menambah tenaga kerja. 

2.) Permintaan marjinal atau jumlah uang yang akan diperoleh oleh 

pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut. 

3.) Biaya marjinal atau jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan 

memperkerjakan banyaknya karyawan dengan kata lain upah bagi 

karyawan tersebut. 

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga kerja 

Upah 

 

 

D 

 

Jumlah Tenaga Kerja 

 

 



14 
 

 
 

5. Penawaran Tenaga Kerja 

Menurut Ananta (1993) penawaran terhadap pekerja adalah 

hubungan antara tingkat upah dengan jumlah satuan pekerja yang 

disetujui oleh pensuplai untuk ditawarkan. Jumlah satuan pekerja yang 

ditawarkan tergantung pada beberapa faktor yang antara lain : 

1. banyaknya jumlah penduduk, 

2. presentase penduduk yang berada dalam angkatan kerja, 

3. dan jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. 

Gambar 2.2  Kurva Penawaran Tenaga kerja 

Upah                                         

      Si 

 

 

  

Jumlah Tenaga Kerja 

6. Teori Pasar Tenaga Kerja 

Pasar tenaga kerja adalah tempat aktivitas dari bertemunya pelaku-

pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya 

pencari kerja dan pemberi lowongan kerja dapat terjadi sebentar saja 

namun dapat pula memakan waktu yang lama, masalah yang dihadapi 

oleh kedua belah pihak di pasar yaitu: setiap perusahaan yang 

menawarkan lowongan kerja maka menginginkan kualitas serta keahlian 

pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan 
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tingkat upah. Sedangkan pencari kerja memiliki keahlian juga berbeda-

beda sehingga pekerja menginginkan tingkat upah yang juga berbeda-

beda pula. Di mana letak masalah dari kedua belah pihak adalah 

keterbatasan informasi. (Sumarsono, 2003). 

7. Penyerapan Tenaga Kerja 

Pada negara yang sedang berkembang pada umumnya masalah 

pengangguran sulit terpecahkan sampai saat ini. Karena masalah 

pengangguran merupakan masalah yang terkait dengan tingkat 

pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat untuk 

mencapai potensi yang maksimal, seperti yang terjadi di Indonesia 

pemerintah saat ini sedang mengoptimalkan untuk mengatasi 

pengangguran yang berada diperkotaan maupun di pedesaan. 

Penyerapan Tenaga kerja diartikan yang cukup luas, menyerap 

tenaga kerja berarti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu 

lapangan usaha, untuk dapat sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. 

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang 

sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. 

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor 

perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya 

permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja 

dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. (kuncoro,2002). 

Begitu banyak sekali tenaga kerja yang tersedia akan tetapi tidak 

diserap oleh industri hal ini sebabkan karena kemampuan atau keahlian 
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dari tenaga kerja tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 

industri tersebut. Dengan inilah maka diperlukan peran dari pemerintah 

dalam membangun tenaga kerja melalui pelatihan serta pendidikan agar 

mempunyai keahlian atau skill untuk dibutuhkan oleh pihak  industri.  

Dengan kesempatan kerja yang terbatas maka pemerintah 

mengupayakan penciptaan lapangan kerja guna menampung dan 

mengurangi tingkat pengangguran yang berada di tengah masyarakat 

melalui kegiatan usaha usaha industri kecil. Untuk mengatasi bagaimana 

meningkatkatnya tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan.

 Semakin bertambahnya jumlah industri kecil makan akan 

membawa dampak positif bagi tenaga kerja dimana akan terciptanya 

penyerapan tenaga kerja yang luas. Apabila peningkatan sumberdaya 

manusia yang terbatas maka akan menghambat pengembangan tersebut, 

masyarakat tentunya di tuntut bersama dengan pemerintah agar 

mempunyai tanggung jawab dan tugas dalam hal meningkatkan 

pembangunan itu sendiri dalam menciptakan lapangan pekerjaan. 

8. Investasi 

 Investasi atau penanaman modal apabila dilihat dari teori ekonomi 

adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang modal serta 

peralatan produksi yang memiliki tujuan untuk menambah barang-barang 

modal atau mengganti dalam perekonomian yang digunakan untuk 

memproduksi barang-barang dimasa yang akan datang. Penanaman 

modal dilakukan bertujuan untuk mengganti barang alam atau yang 
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sudah haus dan perlu depresiasikan. Pengeluaran investasi dapat 

digolongkan sebagai berikut, pembelian peralatan produksi, mesin-mesin 

dalam mendirikan industri perusahaan, pengeluaran dalam pembangunan 

kantor, tempat tinggal, pabrik serta bangunan lainnya (Sukirno, 2013). 

Atau investasi merupakan pembelanjaan untuk meningkatkan kegiatan 

produksi dalam suatu perekonomian dan dalam meningkatkan kegiatan 

produksi diperlukan modal manusia yang mencukupi untuk bisa 

memperoleh tingkat produksi yang lebih tinggi.  

Dalam suatu perekonomian yang ingin selalu mencapai  kondisi 

yang optimal maka perlu penambahan capital yaitu dalam kegiatan 

investasi, dengan kata lain apabila meningkatnya kapasitas produksi juga 

akan meningkatkan kapasitas dalam tenaga kerja yang secara 

berkelanjutan juga akan bersama-sama meningkatkan jumlah output yang 

akan dihasikan dan bisa dicapai. Apabila semakin besar jumlah capital 

dari kegiatan investasi juga akan semakin besar pula pada sektor 

penggunakan tenaga kerja serta output yang dihasilkan akan semakin 

besar. 

9. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan suatu 

indikator yang dapat mengetahui gambaran bagaimana kondisi 

perekonomian yang telah dihasilkan dalam beberapa wilayah. Apabila 

jika dilihat timbulnya PDRB dapat terbagi dalam 3 (tiga) pendekatan 

dalam suatu wilayah yaitu PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, 



18 
 

 
 

produksi, dan pendapatan. PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran 

yaitu dapat dilihat dari semua kegiatan pengeluaran diantaranya seperti 

pengeluaran rumah tangga, konsumsi yang dilakukan pemerintah, 

pembentukan modal tetap bruto, sedangkan PDRB berdasarkan 

pendekatan produksi yaitu dapat dilihat besarnya jumlah nilai barang atau 

jasa yang dihasilkan dari berbagai macam kegiatan produksi di beberapa 

wilayah dengan jangka waktu tertentu, dan yang terkahir PDRB 

berdasarkan pendekatan pendapatan yaitu dapat dilihat dengan balas jasa 

yang sudah digunakan oleh beberapa faktor produksi yang turut serta 

dalam kegiatan produksi di beberapa wilayah dengan jangka waktu 

tertentu. (BPS, 2017)  

Salah satu hal penting dalam mengetahui kondisi perekonomian di 

suatu daerah dalam beberapa periode tertentu adalah data produk 

domestik regional bruto (PDRB), baik data berlaku maupun atas dasar 

harga konstan. PDRB merupakan salah satu jumlah nilai tambah (Value 

added) yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dalam daerah tertentu atau 

jumlah nilai barang yang dihasilkan dari suatu kegiatan perekonomian. 

Dalam PDRB terbagi menjadi dua bagian yaitu PDRB atas dasar 

harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga 

berlaku yaitu jumlah nilai barang ataupun jasa yang dihitung berdasarkan 

atas dasar harga berlaku di setiap tahunnya, sedangkan PDRB atas dasar 

harga konstan merupakan jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan 
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atau dihitung berdasarkan harga berlaku (dalam waktu tertentu sebagai 

tahun dasar) (BPS, 2017). 

10. Upah Minimum Kabupaten 

Berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 mengenai 

ketenagakerjaan bahwa upah merupakan suatu bentuk penerimaan 

imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja ataupun buruh 

dalam melakukan pekerjaan ataupun usaha yang sudah dilakukan, yang 

dapat dinyatakan dalam bentuk uang melalu persetujuan yang telah 

ditetapkan atau juga melalui peraturan perundang-undangan, yang di 

bayarkan berdasarkan perjanjian antara pengusaha dengan pekerja 

ataupun buruh. 

Apabila tingkat upah berubah maka akan mempengaruhi tingkat 

produksi ataupun tinggi rendah dari biaya produksi, dapat di asumsikan 

bahwa apabila tingkat upah mengalami kenaikan maka akan 

meningkatkan biaya produksi dari perusahaan secara otomatis juga akan 

mempengaruhi jumlah harga barang produksi. Dengan perubahan dari 

harga barang yang telah di produksi oleh perusahaan biasanya akan 

mempengaruhi tingkat permintaan para konsumen dimana akan 

mengurangi konsumsi barang produksi apabila harga barang mengalami 

kenaikan. Dengan kejadian seperti itu maka barang yang sudah 

diproduksi tidak dapat terjual, dan perusahaan akan terpaksa menurunkan 

jumlah tingkat produksi tersebut. Apabila tingkat produksi menurun akan 

mempengaruhi pada sektor tenaga kerja dimana akan berkurangnya 
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tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jika upah mengalami 

kenaikan dengan asumsi harga barang modal tetap maka pengusaha lebih 

menggunakan sektor teknologi dari pada tenaga kerja atau lebih 

menggunakan padat modal ketimbang padat karya yaitu pada sektor 

tenaga kerja dalam memproduksi suatu barang (Sumarsono. 2003).  

Kenaikan upah akan mempengaruhi tenaga kerja yang semakin 

menurun, dengan kata lain tingkat pengangguran akan semakin 

meningkat dan sebaliknya jika upah mengalami penurunan maka akan 

meningkatkan sektor kesempatan kerja yang dapat dikatakan bahwa 

kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. 

Apabila tingkat upah mengalami kenaikan dan tingkat tenaga kerja 

mengalami pertambahan maka hal itu bisa terjadi apabila perusahaan 

tersebut mampu meningkatkan dari harga jual barang tersebut 

(Simanjuntak, 2002). 

C. Tujuan Yang Ingin Dicapai 

1. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  

  Hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja sangat 

erat sekali dimana apabila tingkat investasi semakin tinggi maka akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan serta tingkat kesempatan 

kerja. Besarnya dari tingkat investasi akan mempengaruhi tingkat 

permintaan tenaga kerja dimana akan semakin tinggi tingkat produksi 

yang akan dihasilkan. Dengan kata lain adanya investasi maka akan 

mendorong bertambanya barang modal dimana akan menyerap faktor 
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produksi baru yaitu tingkat lapangan kerja akan bertambah serta 

kesempatan kerja akan meningkat yang dimana akan mengurangi tingkat 

pengangguran yang tersedia.  

Apabila tingkat investasi semakin tinggi atau meningkat pada suatu 

industri juga akan meningkatkan sektor pada penyerapan tenaga kerja. 

Dengan kata lain apabila tingkat investasi semakin tinggi maka tingkat 

pada jumlah perusahaan akan mengalami peningkatan. Dengan artian 

bahwa jumlah perusahaan bertambah secara otomatis tingkat output yang 

dihasilkan akan meningkat sehingga tingkat lapangan pekerjaan akan 

bertambah dan tingkat penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi. 

(Sukirno, 2013). 

2. Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga kerja 

Hubungan antara produk domestik regional bruto dengan penyerapan 

tenaga kerja sangat bergantung satu sama lain. Apabila tingkat jumlah 

output yang dihasilkan oleh produk domestik bruto dilapangan 

meningkat maka tingkat tenaga kerja akan bertambah sesuai dengan 

kebutuhan dari sektor produksi. Kondisi perekonomian di suatu wilayah 

dapat dilihat berdasarkan tingkat hasil jumlah barang atau output yang 

dihasilkan dengan kata lain tingkat penyerapan tenaga kerja sangat 

berpengaruh terhadap seberapa besar jumlah barang atau tingkat output 

yang dihasilkan dari sektor PDRB tersebut. PDRB dapat menentukan 

tingkat produktifitas tenaga kerja, apabila tingkat produktifitas rendah 

atau mengalami penurunan maka akan terjadi kekurangan pasokan 



22 
 

 
 

barang ataupun jasa dimana akan terjadi inflasi dan dapat menimbulkan 

kelesuan di suatu wilayah tertentu. 

3. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap Penyerapan Tenaga kerja 

Hubungan antara upah dengan penyerapan tenaga kerja sangat 

mempengaruh satu sama lain. Apabila tingkat upah mengalami kenaikan 

maka akan berpengaruh kepada meningkatnya biaya sektor produksi 

yang akibatnya perusahaan akan melakukan efisiensi serta pengurangan 

dalam sektor tenaga kerja dan berakibat pada kesempatan tenaga kerja 

yang tersedia. Sehingga dapat diduga bahwa tingkat upah sangat 

berpengaruh terhadap kesempatan kerja (Simanjuntak, 2002). 

Upah dari tenaga kerja berdasarkan dari perusahaan merupakan 

biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan dimana akan 

berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat oleh perusahaan apabila 

tingkat upah naik. Pada dasarnya untuk memaksimalkan keuntungan 

perusahaan serta meminimalkan biaya juga mengoptimalkan input 

produksi yang akan dihasilkan. 

Dalam teori mazhab klasik yang dikemukakan oleh Malthus (1766-

1834). Menjelaskan upah berkaitan dengan perubahan penduduk, upah 

merupakan pengguna tenaga kerja, dengan kata lain bahwa upah 

merupakan hasil yang didapatkan oleh tenaga kerja yang sudah dilakukan 

berdasarkan permintaan dan penawaran. Apabila dilihat dari titik tolak 

klasik dilihat dari penawaran (supply side economies). Tingkat upah 
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dengan penggunaan tenaga kerja ditentukan oleh perbedaan antara upah 

dengan penggunaan tenaga kerja. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa 

penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua variabel yakni variabel sektor 

tenaga kerja dan varibel sektor perdagangan dimana variabel tersebut adalah 

variabek independent (bebas). Sedangkan variabel terikatnya  atau variabel 

dependent yaitu penyerapan tenaga kerja yang diukur menggunakan alat 

regresi untuk mendapatkan hasil yang signifikan setiap variabel independent 

dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Variabel indepent 

diharapkan memberikan hasil yang baik kepada pemerintah dalam 

mengatasi penyerapan tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertasusila. Seperti 

di jelaskan sebagai gambar berikut ini : 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap 

penelitian hingga bukti dimana melalui data yang sudah terkumpul. Menurut 

kerangka pemikiran diatas, penelitian merumuskan bahwa hipotesis pada 

penelitian sebagai berikut :  

H1 : Di duga bahwa pengaruh pertumbuhan investasi berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertasusila. 

H2 : Di duga bahwa pengaruh pertmbuhan produk domestik regional bruto 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan 

Gerbangkertasusila.  

H3 : Di duga bahwa pengaruh pertumbuhan upah minimum kabupaten 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan 

Gerbangkertasusila.  

 


