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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjaun Penelitian Terdahulu 

Dimas dan Nenik Woyanti (2009), dengan penelitin yang judulnya 

“Pengaruh PDRB, Upah Rill, dan Investasi riil Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di DKI Jakarta” menyebutkan bahwa secara bersama (PDRB), Upah Riil, 

dan Investasi riil pengaruhnya signifikan terhadap penyerapan ketenaga kerjaan 

sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Serta juga dengan R2= 0,84 berarti 

dijelaskan 84% (Persen) penyerapan ketenaga kerjaan di DKI Jakarta dipengaruhi 

bersama oleh variabel (PDRB), upah riil dan investasi riil, untuk sisanya sebesar 

16% (Persen) dipengaruhi oleh variabel lain serta tidak disertakan ke dalam 

model.  

Secara parsial uph riil dan investasi riil tidak berpengaruh terhadap 

penyerapan ketenaga kerjaan, sementara (PDRB) berpengaruh positif serta 

signifikan terhadap penyerapan ketenaga kerjaan di DKI Jakarta. Pemerintah 

daerah harapanya dapat membantu penyerapan ketenaga kerjaan dalam hal 

(PDRB), upah riil, dan investasi riil. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih 

memajukan dan memacu lagi Pertumbuhan Ekonomi yang utamanya 

pertumbuhan di semua sektor, perlu juga mengatasi permasalahan pengupahan 

serta dapat ditingkatkanya kesejahteraan para pekerja tanpa mempermasalahkan 

kepentingan Pemerintah dan pengusaha daerah hendaklah lebih efektif untuk 

diberikanya ijin bagi investor bersangkutan dengan kebutuhan penyerapan 

ketenaga kerjaan.   
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Buchari (2016), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Upah 

Minimum, Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor 

Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015”. Dari hasil yang 

diperoleh upah minimum provinsi memiliki laju koefisien negatif. adapun secara 

parsial upah minimum Provinsi tidak signifikan dengan Penyerapan Ketenaga 

Kerjaan sektor industri manufaktur pulau Sumatera tahun 2012 sampai 2015. Lalu 

tingkat pendidikan pengaruhnya positif serta signifikan terhadap penyerapan 

ketenaga kerjaan sektor Industri manufaktur pulau Sumatera tahun 2012 sampai 

2015. Sedangkan upah minimum Provinsi serta tingkat pendidikan mempunyai 

pengaruh dengan penyerapan ketenaga kerjaan sektor industri manufaktur 

secaranya bersama-sama. 

Ganie (2017), Penelitian yang berjudul “Analisisi Pengaruh Upah, Tingkat 

Pendidiakan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Kabupaten Berau Kalimantan Barat”. Dari hasil penelitian yang diperoleh, bahwa 

Tingkat Upah tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien regresi negatif, 

Tingkat Pendidikan Tidak berpengaruh Signifikan dengan koefisien regresi 

bertanda negatif, Jumlah penduduk berpengaruh signifikan dengan koefisien 

regresi bertanda positif dan PDRB tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien 

regresi bertanda negatif. Sedangkan Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk 
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dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kabupaten Berau. 

B. Teori Dan Kajian Pustaka 

1. Industri  

Pengertian industri dalam arti sederhananya adalah sekumpulan 

perusahaan atau usaha yang menghasilkan atau produk sejenis, dapat 

diketahui terdapat persamaan dalam bahan baku yang digunakan, bentuk 

produksi akhir, serta proses dan konsumen akhir. Dalam artian yang lebih 

umum industri dapat diartikan sebagai sekumpulan perusahaan atau usaha 

yang memproduksi barang dan jasa-jasa dengan elastisitas silang (cross 

elastisities of demand) yang positif dan negatif. Secara alurnya dapat 

diartikan industri adalah didefinisikan sebagai kelompok-kelompok 

perusahaan memproduksi jasa-jasa atau barang yang sama atau sifatnya 

subtitusi (Kuncoro 2007). 

2. Tenaga Kerja 

Menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja mencakup penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang 

melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 

Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak 

bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut 

bekerja. Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk 

dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu 

negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan 
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terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktifitas tersebut. 

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang 

disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat 

Statistik (2008) dan sesuai dengan yang disarankan oleh International Labor 

Organization (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh 

batas umur. Pada awalnya batasan umur penggolongan tenaga kerja di 

Indonesia sejak tahun 1971 adalah bilamana seseorang sudah berumur 10 

tahun atau lebih. Pemilihan batasan umur ini berdasarkan kenyataan bahwa 

dalam umur tersebut sudah banyak penduduk bekerja atau mencari pekerjaan. 

Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan dan penetapan kebijakan wajib 

belajar 9 tahun, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja 

berkurang. Oleh karena itu, semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei 

Angkatan Kerja Nasional) tahun 2001, batas umur penggolongan kerja yang 

semula 10 tahun atau lebih dirubah menjadi 15 tahun atau lebih. Indonesia 

tidak menggunakan batas umur maksimum dalam pengelompokkan usia kerja 

karena belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil 

penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua, yaitu pegawai 

negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. 
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Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur didalam batas usia 

kerja. Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan 

bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang 

terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu 

memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja 

serta golongan menganggur dan mencari pekerjaan. 

Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak 

bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. 

Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang 

mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. 

Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan 

jasanya untuk bekerja.  Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan 

sebagai angkatan kerja potensial (potensial labor force). 

Angkatan kerja dalam suatu perekonomian digambarkan sebagai 

penawaran tenaga kerja yang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Angkatan 

kerja dibedakan menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. 

Pekerja adalah orang-orang yang bekerja, mencakup orang yang mempunyai 

pekerjaan dan memang sedang bekerja serta orang yang mempunyai 

pekerjaan namun untuk sementara waktu sedang tidak bekerja. Dikategorikan 

sebagai pekerja apabila waktu minimum bekerja yaitu selama satu jam selama 

seminggu yang lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan dilakukan. 

Adapun yang dimaksud dengan penganggur adalah orang yang tidak 
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mempunyai pekerjaan atau berusaha mencari kerja dan belum bekerja 

minimal satu jam selama seminggu yang lalu sebelum dilakukan pencacahan. 

Golongan bekerja dibedakan pula menjadi dua dua subkelompok yaitu 

bekerja penuh dan setengah pengangguran. Menurut pendekatan pemanfaatan 

tenaga kerja, bekerja penuh adalah pemanfaatan tenaga kerja secara optimal 

dari segi jam kerja maupun keahlian. Sedangkan setengah menganggur adalah 

mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja diukur dari segi jam kerja, 

produktivitas tenaga kerja dan penghasilan yang diperoleh. 

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini 

tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Banyak sedikitnya 

pengangguran dapat mencerminkan baik buruknya suatu perekonomian. 

Indeks yang dipakai adalah tingkat pengangguran yang merupakan persentase 

jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah orang yang 

menawarkan tenaga kerjanya (Kusumosuwidho, 1981). Menurut Dimas dan 

Nenik Woyanti (2009), pengangguran masih dikategorikan wajar atau normal 

selama indeks pengangguran masih dibawah 4%. Indeks pengangguran dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Menurut Mankiw (2003), ada dua alasan penyebab adanya 

pengangguran. Pertama, dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan antara 

para pekerja dengan pekerjaan (pengangguran friksional). Alasan kedua yaitu 

gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai suatu kondisi dimana 

penawaran kerja dengan permintaannya, sehingga terjadi ketidakseimbangan 

dalam pasar tenaga kerja. 
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3. Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Afrida, BR (2003) 

menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat 

upah, dimana yang dilihat dari persepktif seorang majikan adalah harga 

tenaga dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk 

dipekerjakan, atau dengan kata lain dibeli. 

 

 

          Upah 

 

 

 

                 D          TK 

Sumber : Pindiyck dan Rubinfeld, Microeconomics 5th ed. 

Gambar 2.1. Kurva Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat 

upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil 

produksi. Perubahan pada tingkat upah tersebut menimbulkan pergeseran 

kurva permintaan tenaga kerja yang terdiri dari efek skala produksi (scale 

effect), yaitu suatu keadaan dimana terjadi penurunan jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi, yang pada 

awalnya disebabkan karena naiknya tingkat upah sehingga meningkatkan 

http://repository.unej.ac.id/
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biaya produksi perusahaan, dan selanjutnya akan meningkatkan pula harga 

per unit barang yang diproduksi. Konsumen pun akan mengurangi konsumsi, 

akibatnya banyak barang yang tidak terjual, sehingga peodusen pun 

menurunkan jumlah produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang 

dibutuhkan.  

Seorang pengusaha sebelum menambah tenaga kerjanya secara 

permanen tentu akan melakukan berbagai langkah alternatif terlebih dahulu 

seperti dengan menambah jam kerja dari tenaga kerja yang ada, menaikkan 

upah dan sebagainya. Setelah itu dilakukan, ternyata tetap tidak dapat 

memenuhi pencapaian target perusahaan, pengusaha baru akan melakukan 

langkah-langkah lainnya dengan menambah jumlah tenaga kerja. 

Payaman Simanjuntak (1985), menyatakan bahwa permintaan tenaga 

kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. 

Konsumen membeli barang karena barang itu akan memberikan kegunaan 

baginya. Akan tetapi bagi pengusaha, mempekerjakan seseorang karena 

membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. 

Dengan kata lain, pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja 

sangat tergantung dari pertambahan permintaan pengusaha akan barang yang 

akan diproduksinya. 

Berdasarkan uraian diatas maka permintaan tenaga kerja merupakan 

penjumlahan dari permintaan tenaga kerja perusahaan, yang selanjutnya 

diasumsikan perilaku permintaan tenaga kerja agregat adalah sama dengan 

perilaku permintaan tenaga kerja perusahaan. 
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4. Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja pengertianya adalah bahwa luasnya ketersedian 

usahan produksi dengan mempekerjakan tenaga kerja untuk ketersediaan 

dalam prospek produksi, ataupun dapat berarti ketersediaan pekerja atau 

kesempatan yang tersedia dengan bekerja ada dari suatu kegiatan ekonomi. 

Ketersediaan pekerjaan dapat tercipta apabila terjadi permintaan ketenaga 

kerjaan di pasar kerja, dengan itu proses kesempatan kerja juga ditujukkan 

terhadap permintaan akan ketenaga kerjaan (Sudarsono, 1998). 

Secara keseluruhan kesempatan ketenaga kerjaan merupakan suatu 

hasil untuk dikembangkanya sektor-sektor pengumpulan kesempatan 

ketenaga kerjaan dengan kata lain produktivitas rendah. Usahaa 

pengembangan kesempatan kerja tersebut tidak lari dari perkembangan 

jumlahan masyarakat dan angkatan pekerjan. Perkembangan ekonomi, 

tingkatan produktiuvitas ketenaga kerjaan, ataupun peraturan mengenai 

pengembangan kesempatan kerja tersebut. 

Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga 

kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga 

menujukkan permintaan terhadap tenaga kerja dan juga merupakan suatu 

kondisi dimana seseorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk 

memperoleh imbalan jasa atau penghasilan dalam jangka waktu tertentu, 

dapat menjadi hambatan atau kerawanan terhadap ketahanan nasional, jika 
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angkatan kerja yang tersedia tidak mampu diserap oleh kesempatan kerja 

sebagai prasyarat pembangunan nasional yang berlanjut (Simanjuntak, 1998). 

Jadi perluasan kesempatan kerja bagi bangsa Indonesia merupakan 

suatu kebutuhan yang mendesak, mengingat jumlah penduduk yang semakin 

bertambah dan jumlah angkatan kerja juga semakin bertambah. Jika kondisi 

ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang 

pada akhirnya akan menghambat pembangunan nasional dan berpengaruh 

terhadap ketahan nasional. 

5. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan ketenaga kerjaan yaitu banyaknya lapangan kerja yang 

sudah terpenuhinya dari banyaknya jumlah kependudukan yang dapat 

pekerjaan. Masyarakat yang bekerja penyerapan dan menyebar dengan 

berbagai sektoral perekonomian. Penyerapan kependudukan bekerja 

permasalahanya oleh adanya permintaan akan ketenaga kerjaan. Oleh dari itu, 

penyerapan ketenaga kerjaan dapat melakukan sebagaian permintaan terhadap 

ketenaga kerjaanya (Kuncoro, 2002). 

Sebaliknya, pada umumnya hal ini ditentukan oleh jenis perusahaan. 

Seorang wirausahawan yang menguasai penerapan teknologi tinggi tidak 

mudah untuk digantikan. Demikian pula dengan orang yang menguasai 

hubungan dengan seluruh industri perusahaan merupakan faktor kunci bagi 

keberhasilan produk yang berharga murah pada umumnya digunakan saluran 

distribusi yang panjang. 
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a. Umur produk berapa perubahan lingkungan bisnis memerlukan 

antisipasi, salah satu diantaranya dilakukan dengan suksesi. Meskipun 

sebuah perusahaan telah menerapkan teknologi maju, perusahaan 

memerlukan personel yang handal dalam pemasaran. 

b. Jumlah konsumen potensial perusahaan dengan jumlah konsumen 

potensial yang relatif kecil mungkin menggunakan tenaga penjualan 

sendiri untuk menjual langsung kepada konsumen atau perusahaan 

pengguna. Untuk jumlah pembelian yang lebih besar perusahaan akan 

memanfaatkan jasa perantara. 

c. Jumlah pesanan perusahaan produk makanan akan menjual langsung 

kepada rangkaian grosir besar karena ukuran pesanan yang besar dan 

volume keseluruhan perusahaan menjadikan saluran ini dapat diharapkan 

lebih ekonomis. 

Nilai unit harga setiap unit produk mempengaruhi jumlah dana yang 

diperlukan untuk distribusi. Untuk produk bernilai tinggi dengan harga mahal 

diperlukan saluran distribusi pendek, sedangkan untuk Sektor yang 

mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang 

relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. 

Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga 

kerja. 

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan 

mampu memberikan gambaran keadaan perekonomian suatu wilayah yang 

sesungguhnya. PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan 
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nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu 

periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga 

berlaku dan Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. 

Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-

masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, 

baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam 

pendapatan nasional (Payaman Simanjuntak, 1985). 

6. Elastisitas Kesempatan Kerja 

Perubahan Jumlah barang-barang yang terbeli dikarena wujud harga 

barang-barang bisa diukurnya dari Elastisitas harganya dari suatu permintaan 

(Price Elasticity Of Demand). Permintaan elastisitas dari suatu barang-barang 

dengan ubahan dari suatu faktor-faktor yang ditentukan (nominal barangnya 

itu sendiri, harga barang oleh yang dihasilkan konsumen) ditunjukkan derajat 

perhatian dengan barang-barang tersebut terhadap adanya ubahan faktor-

faktor dalam pengertian tersebut (Boediono, 1999). 

7. Tingkat Pendidikan 

Menurut Sukirno (1985:195), kecakapan masyarakat untuk supaya 

mempersiapkan dan melakukan pembangunan antara lain tingkat pendidikan 

masyarakat. Setiap masyarakat memiliki cara untuk meningkatkan 

kemampuan dan menciptakan pembangunan ekonomi dengan mempertinggi 

tingkat pendidikan. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan merupakan usaha untuk 
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mengerti dan mewujudkan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki seperti keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasanm akhlak mulia, dan ketrampilan yang 

diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Jalur pendidikan 

yaitu: 

a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan 

dasar, menengah dan tinggi.jenjang pendidikan formal:  

1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah 

Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs). 

2) Pendidikan menengah, adalah lanjutan dari pendidikan sekolah 

dasar. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah 

umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah 

berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK). 

3) Pendidikan tinggi, adalah lanjutan dari pendidikan jenjang 

pendidikan menengah yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan 

tinggi. Perguruan tinggi seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi, 

institut, dan universitas. 
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b. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan selain pendidikan 

formal yang dilakukan secara tersusun dan bertahap. Dilakukan untuk 

masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang bermanfaat sebagai 

pengganti, penambah, dan pelengkap dari pendidikan formal untuk 

mendukung pendidikan hingga usia dini meliputi pendidikan kecakapan 

hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan 

dan pendidikan keaksaraan. 

c. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan dengan kegiatan belajar 

secara mandiri untuk keluarga dan lingkungan. 

8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat untuk 

mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan 

indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Dengan 

memperhatikan besarnya peranan masing-masing sektor dalam PDRB skala 

prioritas pembangunan sangat mungkin ditentukan. Angka PDRB sangat 

diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan 

analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk 

mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 

Tingkat pertumbuhan riil PDRB merupakan cerminan tingkat 

keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan pendapatan per 

kapita per tahun merupakan salah satu indikator penting yang 

menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indikator-

indikator ekonomi tersebut merupakan acuan dalam evaluasi dan perencanaan 
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program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan. Oleh karena itu 

hasil atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga 

berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada 

PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu 

(tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai 

tahun dasar, penggunaan tahun dasar itu ditetapkan secara nasional. 

Sitanggang dan Nachrowi (2004), bahwa jumlah penduduk dan 

angkatan kerja yang besar merupakan potensi sumber daya manusia yang 

dapat diandalkan termasuk dalam sektor industri. Hal ini berarti makin besar 

pula jumlah orang yang mencari pekerjaan. Untuk mencapai keadaan yang 

seimbang maka seharusnya mereka semua dapat tertampung dalam suatu 

pekerjaan yang relatif besar dan memberikan sumbangan yang cukup berarti 

dari seluruh jumlah penduduk dunia. Keadaan atau kondisi kependudukan 

yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Arsyad (1988) menyatakan bahwa jumlah 

penduduk yang bertambah akan menimbulkan berbagai masalah dan 

hambatan bagi upaya-upaya pembangunan karena menyebabkan pertambahan 

jumlah tenaga kerja menjadi cepat, sedangkan kemampuan negara-negara 

berkembang seperti Indonesia sangat terbatas dalam menciptakan kesempatan 

kerja baru. 

Jumlah penduduk merupakan sumber utama dalam penyerapan tenaga 

kerja sehingga jumlah penduduk yang semakin besar akan membawa akibat 

jumlah tenaga kerja yang makin besar pula. Jumlah penduduk yang besar, 
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jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi 

pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang 

besar jika diikuti dengan kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut 

sebagai beban bagi pembangunan perekonomian yaitu dengan cara 

melakukan penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran. Seperti yang 

dikatakan cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini 

membawa konsekuensi bahwa perekonomian seharusnya selalu menyediakan 

lapangan- lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru. 

Kegiatan Ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari 

penambahan jumlah penduduk atau orang yang mencari pekerjaan. Keadaan 

ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka (open 

underempoyment). Jika pertumbuhan ekonomi tidak lancar, maka jumlah 

penduduk atau orang yang tidak tertampung dalam suatu lapangan pekerjaan 

menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika perekonomian suatu negara dalam 

dalam keadaan makmur maka semakin kecil jumlah penduduk atau orang 

yang menganggur (mencari pekerjaan). 

9. Upah Minimum 

Pada teori ini juga menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan 

keuntungan, pengusaha menggunakan factor-faktor produksi sedemikian rupa 

sehingga setiap faktor produksi yang dipergunakan untuk menerima diberikan 

imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi 

tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa 
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sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang 

diterima orang tersebut. 

Sedangkan dalam teori Neo Klasik menyatakan bahwa karyawan 

memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini 

berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut 

terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha 

kerja (produktivitas) yang yang diberikan oleh tenaga kerja, artinya pada teori 

ini dapat diketahui bahwa teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai 

pertambahan hasil faktor produksi. Dimana upah merupakan imbalan atas 

pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawanya. 

Teori Neo Klasik menganggap bahwa upah cukup fleksibel di pasar 

tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan 

penawaran tenaga kerja dan tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran. 

Artinya pada tingkat upah rill semua orang yang bersedia untuk bekerja pada 

tingkat upah tersebut, maka akan memperoleh pekerjaan. Karena pada 

dasarnya mereka yang menganggur, hanyalah mereka yang tidak bersedia 

bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi mereka ini adalah penganggur 

yang sukarela. 

Terdapat 3 macam upah yang masing-masing memiliki makna yang 

berbeda, adalah: 

a. Upah nominal atau upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja 

dari para pengusaha sebagai pembayaran tenaga mental dan fisik para 

pekerja yang digunakan dalam proses produksi (Sadono Sukirno, 2002). 
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b. Upah rill adalah upah yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut 

untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan para pekerja tersebut (Sadono Sukirno, 2002). 

Kecenderungan yang selalu berlaku adalah keadaan dimana harga barang 

dan jasa maupun upah terus menerus mengalami kenaikan. Tetapi 

kenaikan tersebut tidaklah serentak dan juga tidak pada tingkat yang 

sama besarnya. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan 

untuk mengetahui sampai dimana kenaikan pendapatan merupakan suatu 

gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati oleh tenaga kerja. 

c. Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, 

sektor regional maupun sektoral. Dalam hal ini upah minimum 

merupakan upah pokok terendah yang harus diterima oleh buruh pada 

waktu pertama kali bekerja. Pada upah minimum terdapat unsur yang 

paling penting yakni, jumlah upah minimum harus mampu memenuhi 

kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan sandang, pangan, 

dan keperluan rumah tangga (Sonny Sumarsono dalam Normalitasar, 

2012). 

Dalam pasar tenaga kerja, selalu diasumsikan terdapatnya 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja pada tingkat 

upah tertentu dengan jumlah pekerja yang tertentu pula. Namun, pada 

kenyataannya keseimbangan ini tidak selamanya menunjukkan tingkat upah 

yang terjadi dipasar kerja. Khususnya bila ada campur tangan pemerintah 

dan desakan serikat pekerja untuk menentukan upah minimum. 
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Gambar 2.2. menunjukkan pengaruh upah minimum dalam pasar 

persaingan sempurna. Upah yang terjadi akibat permintaan dan penawaran   

tenaga kerja adalah sebesar W0 dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 

adalah E0. Apabila ditetapkan upah minimum sebesar W1 yang berada di atas 

upah keseimbangan awal W0, maka akan menyebabkan semakin banyaknya 

penduduk yang masuk ke pasar tenaga kerja sebesar E2, padahal jumlah 

pekerja yang diminta hanya sebesar E1 sehingga terjadi excess suply of labor 

sebesar E2-E1. Pekerja yang tidak memperoleh pekerjaan akan mencari 

pekerjaan lain dengan menerima upah dibawah W0. 

 

 

 

Sumber: Tjiptoherijanto, 1990 

Gambar 2.2. Kurva Pengaruh Upah Minimum dalam 

Pasar Persaingan Sempurna 

Pengaruh peraturan upah minimum akan serupa dengan pengajuan 

upah minimum oleh serikat pekerja baik di pasar persaingan sempurna 

maupun pasar monopsonistik. Di pasar tenaga kerja monopsonistik, 

penetapan upah minimum akan meningkatkan upah dan penyerapan tenaga 
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kerja. Situasi ini serupa dengan situasi yang timbul ketika serikat pekerja 

menghadapi pengusaha monopsonistik. 

 

Sumber: Kertonogoro, 2001 

Gambar 2.3 

Pengaruh Upah Minimum dalam Pasar Monopsonistis 

Pada Gambar 2.3. dapat diketahui bahwa posisi keseimbangan 

perusahaan monopsoni sebelum serikat pekerja masuk pasar adalah titik Q1 

dengan tingkat upah sebesar W1 dan kuantitas tenaga kerja sebesar Q1. Ketika 

serikat pekerja masuk dan menetapkan upah sebesar W0, maka penyerapan 

tenaga kerja akan naik hingga mencapai α sehingga tidak menciptakan 

pengangguran. Jika upah dinaikkan lagi oleh serikat pekerja sebesar W2, 

maka kuanttas tenaga kerja turun dibawah tingkat persainganmenjadi Q2 dan 

timbul pengangguran sebesar Q1-Q2. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa jika upah minimum naik diatas upah persaingan, maka penyerapan 

tenaga kerja akan turun. Jika upah minimum ditetapkan pada tingkat upah 

persaingan, maka upah minimum dapat melindungi pekerja terhadap 
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kekuasaan monopsoni perusahaan, sehingga menaikkan penyerapan tenaga 

kerja (Kertonogoro, 2001). 

 

10. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Pendidikan adalah suatu proses untuk diterapkan berdasarkan 

tingkatan kemajuan peserta didik, serta untuk tercapainya kemauan yang 

dikembangkan. tingkatan pendidik pengaruhnya akan perubahan sikap dan 

perbuatan hidup disertai akal sehat. Tingkatan pendidikan dengan lebih 

tingginya akan melancarkan seseorang untuk penyerapan informasi dan 

mengimplementasikan dalam perbuatan serta gaya hidup atau kebiasaan. 

Tingkat pendidikan formal menjadikan nilai-nilai untuk masyarakat utamanya 

dalam sebuah perolehan hal yang baru (Suhardjo, 2007). 

 

Tenaga Kerja 

    

 

 

 

             

Tingkat pendidikan 

Sumber: Sukirno (1985:195) 

 

Gambar 2.4. Kurva Hubungan Tingkat pendidikan Terhadap  

Penyerapan Tenaga Kerja 

Gambar 2.4. Hubungan tingkat pendidikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja adalah semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan yang 
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ditamatkan, akan semakin tinggi pula standar pekerjaan yang diinginkan 

tenaga kerja. Standar pekerjaan yang dimaksud adalah berupa pilihan pada 

pekerjaan-pekerjaan yang notabene kemampuan (skill) dan keterampilan 

tinggi pada umumnya. Jumlah tamatan pendidikan atau jenis pendidikan 

diduga dapat mempengaruhi keengganan terhadap para pekerja tertentu. 

11. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja  

Dari teori tesebut yang dikemukakan oleh Keynes dalam Boediono 

(1998) pasar ketenaga kerjaan hanya mempengaruhi apa yang terjadi terhadap 

pasar barang. Adapun output untuk diproduksi meningkat, maka jumlah 

masyarakat yang dikerjakan juga akan meningkat Hal ini dapat sangkut 

pautkan dengan alur fungsi produksinya dengan menyatakan bahwa 

meningkatkan Output hanya akan tercapainya apabila Input (tenaga kerja) 

dapat meningkatkan penggunaanya. 

Permintaan akan jasa dan barang dalam salah satu Ekonomi akan 

mempengaruh tingkat output yang harus diproduksi sehingga berdampak 

pada penggunaan (tenaga kerja). Karena sesuai teori produksi yang 

menyatakan bahwa permintaan input merupakan derived demand dari 

permintaan Output, yang artinya permintaan akan input baru terjadi bila ada 

permintaan akan output permintaan akan barang dan jasa inilah yang 

melatarbelakangi perusahaan-perusahaan atau industri untuk berproduksi. 

Sebab perusahaan akan berusaha untuk mencapai profit dengan melihat 

peluang masuk ke dalam suatu pasar.  

13. Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
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Menurut UU no 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh 

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Besarnya upah ditentukan berdasarkan perjanjian antara pengusaha dengan 

pekerja atau serikat kerja. 

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2003 mendefinisikan upah sebagai 

hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan. Ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. 

Landasan sistem pengupahan di Indonesia adalah UUD Pasal 27 ayat 

2 dan penjabarannya dalam hubungan industrial pancasila. Sistem 

pengupahan pada prinsipnya haruslah: 

a. Mempunyai fungsi sosial yakni mampu menjamin kehidupan yang layak 

bagi pekerja dan keluarganya. 

b. Mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. 

c. Memuat pemberian intensif yang mendorong peningkatan produktivitas 

tenaga kerja dan pendapatan nasional. 
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Upah dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan 

tambahan output sehubungan dengan penambahan seorang karyawan atau 

disebut VMPPL (Value Marginal Physical of Labor). Persamaannya dapat 

ditulis sebagai berikut (Simanjuntak, 1998): 

Tingkat upah memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga 

kerja. Menurut Simanjuntak (1998), upah dipandang sebagai beban oleh 

perusahaan karena semakin besar tingkat upah akan semakin kecil proporsi 

keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan. Oleh karena itu, kenaikkan 

tingkat upah direspon oleh perusahaan dengan menurunkan jumlah tenaga 

kerja. 

Sesuai dengan penelitian Kuncoro (2002), bahwa besarnya tenaga 

kerja yang diserap dipengaruhi oleh tingkat upah riil. Menurut teori 

permintaan tenaga kerja, kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun 

sebagai akibat dari kenaikkan upah. Apabila tingkat upah naik, sedangkan 

input lainnya tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari pada 

input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan 

tenaga kerja yang harganya relative mahal dengan input-input lain yang harga 

relatifnya lebih murah guna mempertahankan ketetapan dan keuntungan yang 

maksimum. 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dari uraian diatas yang sesuai dengan penelitian terdahulu diduga bahwa 

tingkat pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah 

minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri 
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Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sehingga alur pemikiran tersebut dapat 

dirumuskan pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikembangkan Untuk skripsi 

Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

D. Hipotesis 

Untuk membuktikan dugaan sementara atau pendapat sementara dari 

hipotesis sebagai dirumuskan dalam bentuk pernyataan dengan menghubungkan 

variable dependen dan independen yang sudah ditentukan. Berikut hipotesis yang 

dibuat untuk penelitian ini adalah: 

1. Diduga Tingkat pendidikan berpengaruh terhadapa penyerapan tenaga kerja 

sektor industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.      

2. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur. 

3. Diduga Upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 

industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 
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