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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, antara lain:

1. Febryana rizqi wasilaputri (2016) “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan

Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa tahun 2010-2014” model

yang digunakan menggunakan model regresi data panel. menunjukkan hasil bahwa

upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja,

PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan

Investasi berpengaruh tidak signifkan terhadap penyerapan tenaga kerja

2. Rini sulistiawati tentang (2012) “Pengaruh Upah minimum Terhadap Penyerapan

Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia” model yang

digunakan menggunakan model time-series. Menunjukkan bahwa Upah Minimum

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja

3. Khairu rahmadani (2014) “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan

Tenaga Kerja Dilihat Dari Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Indragiri Hilir” model

yang digunakan menggunakan model regresi data panel. Menunjukkan bahwa

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

B. Landasan Teori

1. Teori PDRB Perkapita
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Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB

Perkapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai

kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode.(Hadi Sasana, 2001). Sedangkan

yang dimaksud dengan PDRB Perkapita adalah :

PDRB/ KAPITA :

PDRB Perkapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan, semakin tinggi

PDRB Perkapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan

daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah

tersebut.(Thamrin, 2001). Hal ini juga bisa dikatakan bahwa semakin tinggi PDRB

Perkapita semakin sejahtera penduduk suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur

dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (PDRB

perkapita) (Zaris, 1987).

Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per Kapita

dalam jangka panjang, penekanan pada tiga aspek yaitu proses, output per Kapita serta

jangka panjang. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh

unit ekonomi suatu wilayah (BPS,2016)

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan

ekonomi serta menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam
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perekonomian. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi  suatu daerah dapat terjadi apabila

penentu faktor dari dalam daerah atau faktor dari luar daerah bersangkuat.

2. Teori Upah Minimum

Pasar tenaga kerja sama halnya dengan pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh

kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran ketidak seimbangan antara permintaan dan

penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah(Mankiw,2003). Menurut

Ricardo(2009) nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk

menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya

hanya untuk bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Upah sebesar ini  disebut

sebagai upah alami. Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan setempat.

Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya

dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan

penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima

upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa

(Mankiw,2003)

Tingkat upah SL

W2

We

W1

L Tenaga Kerja
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Sumber : Todaro, 2000

Gambar 2.1 Penentuan tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan tingkat Upah: Pendekatan
Pasar bebas

Dapat dilihat bahwa titik yang melambungkan tingkat upah ekuilibrium atau We

jumlah tenga kerja yang akan ditawarkan oleh individu (pasar tenaga kerja) sama

besarnya dengan yang diminta pengusaha. Pada tingkat upah yang melebihi tinggi seperti

W2 penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan diantara individu

dalam rangka memperoleh pekerjaan dan mendorong turunnya tingkat upah mendekati

titik ekuilibrium yakni We. Lalu pada tingkat upah yang rendah W1 jumlah total tenaga

kerja yang diminta oleh produsen dengan sendirinya akan melibihi kuantitas penawaran

yang ada sehingga terjadi persaingan diantara para pengusaha dalam merebut tenaga

kerja, sehingga akan mendorong tingkat upah mendekati atau tepat ketitik ekuilibrium

(Todaro : 2000).

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar

dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut Sumarsono(2009) pengupahan di

Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi yaitu menjamin kehidupan layak

bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan

menyediakan intensip untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.

 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dengan kuantitas, sehubungan

dengan tenaga kerja permintaan adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas

tenaga kerja yang dikehendaki oleh perusahaan (wulaningrum, 2006). Permintaan

pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan
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jasa, orang membeli barang karena barang itu memberi kenikmatan kepada pembeli.

Beberapa factor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja :

1. Tingkat Upah

Yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi adalah tigkat upah para tenaga

kerja, kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, sehingga

akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan.

2. Teknologi

Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga

kerja yang dibutuhkan, kecanggihan teknologi saja belum tentu mengakibatkan

penurunan jumlah tenaga kerja.

3. Produktivitas Tenaga Kerja

Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh berapa tingkat

produktivitasnya dari tenaga kerja itu sendiri. Apabila untuk menyeleseikan suatu proyek

tertentu butuh 50karyawan dengan produktivitas standar yang bekerja selama 9 bulan.

Namun dengan keryawan yang produktivitasnya melebihi standar proyek tersebut dapat

diseleseikan oleh 25 karyawan dengan waktu 9bulan.

4. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja terlihat dari tingkat pendidikan, ketrampilan, pengalaman, dan

kematangan tenaga kerja dalam bekerja, karena dengan tenaga kerja  yang berkualitas

akan menyebabkan produktivitasnya meningkat.
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5. Fasilitas Modal

Pada suatu industry, dengan asumsi factor produksi yang lain konstan, maka semakin

besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja.

 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja jika dilihat dengan pendekatan secara makro ekonomi maka

penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angkatan kerja, tingkat upah,

jenis kelamin, tempat tinggal, dan tingkat pendidikan. Dengan pendekatan mikro

ekonomi, sisi penawaran tenaga kerja yang dilihat adalah seberapa banyak jam kerja yang

digunakan.

W SL

E

We

DL

Ne N

Sumber : Subri, 2003

Gambar 2.2 Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Dimana ;

SL   : Penawaran Tenaga Kerja (supply of labour)
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DL  : Permintaan Tenaga Kerja (demand for labour)

W   : Upah Rill

We  : Tingkat Upah Keseimbangan

Ne   : Jumlah Tenaga Kerja Keseimbangan

N    : Jumlah Tenaga Kerja

E    : Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga kerja

Pejelasan :

Berdasarkan gambar diatas jumlah orang yang menawarkan tenega kerja untuk bekerja

adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masig-masing sebesar Ne

pada tingkat keseimbangan We. Dengan demikian titik keseimbangan adalah titik E. pada

tingkat keseimbangan We, semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti

tidak ada orang yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut Full Employment

pada tingkat upah We.

3. Teori Investasi

Menurut Sukirno (2012), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-

penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan

jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal dalam bentuk investasi

akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya investasi maka kapasitas dalam produksi akan meningkat yang kemudian
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akan mempengaruhi output yang dihasilkan, meningkatnya output dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

investasi:

a) Tingkat Pengambilan yang diharapkan

Keuntungan dari investasi yang akan dilakukan akan sangat mempengaruhi

tingkat investasi, para investor akan melihat kondisi perusahaan terlebih dahulu

sebelum melakukan investasi agar tingkat keberhasilannya dapat diprediksi.

b) Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga juga ikut mempengaruhi investor untuk melakukan investasi,

semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan semakin mahal biaya investasi.

Investor hanya akan berinvestasi jika tingkat pengembalian modal lebih besar dari

investasi awal.

Seperti yang sudah dijelaskan, tingkat bunga mempengaruhi besarnya investasi yang

akan dilakukan. Investasi hanya akan dilakukan jika tingkat pengembalian modal lebih

besar dari pada suku bunga. Dengan demikian untuk menentukan besarnya investasi

menghubungkan kurva  MEI (Marginal Eficiency of Investment) dengan suku bunga
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Tingkat Bunga MEI

r0 A

r1 B

r2 C

I0 I1 I2 Investasi

Sumber: Ilmu Ekonomi, 2016

Gambar 2.3 kurva Marginal Eficiency of Investment

Pada gambar  diatas, titik A pada suku bunga sebesar r0, terdapat investasi pada suku

bunga sebesar I0 yang mempunyai tingkat pengembalian sebesar r0 atau lebih. Demikian

pula titik B dan C makin rendah tingkat bunga, makin  banyak investasi yang dilakukan

Menurut Sukirno kegitan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus

menerus akan menigkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan

pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

4. Teori Peyerapan Tenaga Kerja

Angkatan kerja merupakan salah satu faktor yang digunakan dalam melaksanakan

proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai

balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan
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tenaga kerja adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat

upah(Suroto, 1992). Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja,

yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti mengurus rumah

tangga dengan batasan umur 15 tahun (Simanjuntak, 2002)

Menurut Todaro (2003) peyerapan tenaga kerja adalah penerimaan tenaga kerja untuk

melakukan pekerjaan atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan

pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari kerja.

C. Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen

Dalam sebuah variabel diharapkan adanya hubungan antar variabel independen dengan

variabel dependen yang menjelaskan  adanya keterkaitan

1. Hubungan PDRB Perkapita dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Hubungan PDRB Perkapita dengan Penyerapan Tenaga Kerja menurut teori yang

dikemukakan oleh Keynes dalam Budiono (1998) bahwa pasar tenaga kerja hanya

mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila output yang diproduksi naik, maka

jumlah orang yang dipekerjakan juga naik. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep

produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan output hanya dapat tercapai apabila input

(tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya. Permintaan barang dan jasa dalam suatu

perekonomian akan mempengaruhi tingkat output yang harus di produksi sehingga

berdampak pada penggunaan inputnya (tenaga kerja).

Sesuai teori produksi yang mengartikan bahwa permintaan akan input baru terjadi

bila ada permintaan akan output. Permintaan akan barang dan jasa inilah yang melatar
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belakangi perusahaan-perusahaan atau industri untuk berproduksi. Sebab setiap

perusahaan akan berusaha untuk mencari profit dengan melihat peluang masuk ke dalam

suatu pasar.

2. Hubungan Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan

penetapan Upah Minimum adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja sesuai dengan

kebutuhan hidup minimalnya, oleh karena itu penetapan Upah Minimum didasarkan atas

Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada kenyataannya upah yang diterima oleh tenaga

kerja di sebagian provinsi adalah lebih rendah bila dibandingkan KHL. Upah minimum

digunakan sebagai acuan untuk menetapkan upah pekerja di sektor formal. Oleh karena

itu kenaikan Upah Minimum yang lebih tinggi dari produktivitas pekerja akan merugikan

perusahaan karena dapat menaikkan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi berarti

harga output menjadi tidak bersaing. Dan pada gilirannya perusahaan akan mengurangi

outputnya. Penurunan output selanjutnya akan menurunkan penggunaan faktor produksi

tenaga kerja.

3. Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi adalah komponen pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan

meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.

pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.

Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

 Jenis-jenis Investasi
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Investasi dapat dibagi dua, yaitu investasi pada aset financial dan investasi pada aset

Rill. Pada aset financial dibagi dua yaitu investasi langsung dan investasi tak langsung.

a). Investasi langsung adalah bisa dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang

dapat dijual belikan di pasar uang, pasar modal dan pasar turunan. Investasi langsung ini

juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak dijual belikan, biasanya didapat

dari bank komersial. aktiva ini bisa berupa tabungan dan sertifikat deposito

b). Investasi tak langsung, adalah bisa dilakukan dengan membeli surat berharga dari

perusahaan investasi seperti reksadana.

D. Kerangka Pemikiran

Penyerapan Tenaga Kerja diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diserap oleh

suatu sektor dalam waktu tertentu. penyerapan tenaga kerja diturunkan dari fungsi

produksi aktivitas ekonomi. Hukum permintaan Tenaga kerja pada dasarnya adalah

semakin rendah upah tenaga kerja maka semakin banyak permintaan tenaga kerja, dan

apabila upah yang diminta besar maka pengusaha mencari tenaga kerja lain yang upahnya

lebih rendah. Karena dipengaruhi oleh faktor besarnya jumlah angkatan kerja yang masuk

ke pasar tenaga kerja, upah dan skil yang dimiliki oleh tenaga kerja. adapun indikator

dari Penyerapan Tenaga Kerja yaitu :

1. Laju peningkatan Produk Domestik Regional Bruto

Banyaknya peluang atau penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan

PDRB di suatu Provinsi. Apabila tingkat PDRB meningkat maka semakin banyak

tenaga kerja yang diserap. Karena kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari

besarnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau provinsi
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2. Upah Minimum

Upah minimum yang berubah di setiap tahunnya bisa mempengaruhi penyerapan

tenaga kerja. karena jika tingkat upah naik maka perusahaan akan lebih memilih

untuk tidak menambah jumlah tenaga kerja dan menaikkan upah kepada pekerja

yang sudah ada

3. Laju Investasi

Menurut Tambunan(2001) investasi adalah faktor terpenting bagi kelangsungan

proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya

kegiatan produksi maka terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih meningkat

serta meningkatkan permintaan pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat

tersebut menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi dimana muculnya

investasi maka akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan peningkatan

pendapatan.

Dalam menganalisis penentuan Penyerapan Tenaga Kerja , diasumsikan seperti

persamaan dibawah ini

SL

w

DL

L                                 L
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DL = P MPPL  = VMPL

VMP : Value Marginal Produksi

Q = AK∝ Lβ

Q : PDRB

MPPL = = β
∝

MPPL = β .

Penyerapan Tenaga Kerja : DL = SL

W = P . MPPL

W = P . β .

L =
. .

L = f (Q , P , W , β )

I = ∝ K

Q = AK∝Lβ
K∝ =

K∝ = QA-1L-β
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∝ log k = log Q – log A – β log L

β log L = log Q – log A - ∝ log k

β = – − ∝
L = P . .
L = P . – log DL - ∝ DI

Berdasarkan hasil persamaan diatas maka model yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

LogPenyerapan Tenaga Kerjait = β0+Logβ1PDRB Perkapitait + Logβ2Upah Minimumit +

Logβ3Investasiit+eit

Keterangan :

Log : Logaritma

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja

t : Tahun yang diteliti 2010-2016

i : Provinsi

β0 : Intercept (konstanta)

β1.β2.β3 : Koefisien

UM : Upah Minimum
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PDRB Perkapita : PDRB Perkapita

I : Investasi

e : error

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas kesimpulan yang diambil untuk

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang sebenarnya masih harus

diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar

atau salah

Dalam penelitian yang berjudul analisis pengaruh PDRB Perkapita, Upah minimum,

dan Investasi terhadap penyerapan tenaga  kerja. Hipotesis yang ditarik yaitu :

1. PDRB Perkapita berperngaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

2. Upah Minimum  berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

3. Investasi berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB Perkapita (X1)

Upah Minimum (X2)

Investasi (X3)

Penyerapan Tenaga Kerja (Y)


