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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Utami (2009) yang 

berjudul “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional 

Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di 

Kabupaten Jember” Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel upah 

minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja 

yang ada di Kabupaten Jember, sementara PDRB, angkatan kerja dan 

investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kabupaten Jember. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Roni Akmal (2010) 

dengan judul “Faktor-faktor Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan berhubungan 

positif pada tahun 2003-2007, ketika terjadi kenaikan upah minimum propinsi 

sebesar 1%, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,04 

persen. Sementara investasi memmilik pengaruh positif  signifikan dengan 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Setiap investasi naik sebesar 1% maka 

terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,01%. 

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh I Gusti Agung dan 

Natha  (2015) yang berjudul “Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum 
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Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa secara bersama-sama inflasi, PDRB dan upah minimum 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara secara 

parsial PDRB dan upah minimum terdapat pengaruh yang positif serta 

signifikan, kemudian inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Wasilaputri (Skripsi, 2016) 

dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan, sedangkan upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa pada tahun 2010-

2014. 

B. Landasan Teori 

1. Tenaga Kerja 

a. Pengertian Tenaga Kerja  

Tenaga kerja sudah diatur didalam peraturan undang-undang 

republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan 

sudah tercantum pada bab 1 pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja merupakan 

orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang baik untuk memenuhi kebutuhan orang lain ataupun 

kebutuhan sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja 

merupakan penduduk yang sudah berumur 15 tahun atau lebih. Oleh sebab 
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itu tenaga kerja yang di maksudkan di Indonesia adalah penduduk yang 

sudah berumur 15 tahun atau lebih, sedangkan penduduk yang masih 

berumur dibawah 15 tahun digolongkan bukan angkatan kerja. 

b. Klasifikasi Tenaga Kerja 

1) Angkatan Kerja 

Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah berumur 15- 64 

tahun dan sudah mendapatkan pekejaan tetapi sementara belum bekerja 

karena alasan tertentu. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang sudah 

bekerja dan penduduk yang masih belum memiliki pekerjaan atau mereka 

yang masih mencari pekerjaan dengan melakukan suatu usaha yang dapat 

dijadikan suatu pekerjaan bagi mereka atau seseorang yang tidak mencari 

pekerjaan karena merasa orang tersebut tidak dapat memperoleh suatu 

pekerjaan dan bagi mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi 

belum mulai untuk bekerja maka pada waktu yang sama orang tersebut 

malah tidak bekerja, sedangkan menurut definisi penduduk bekerja adalah 

mereka sebagai seorang penduduk yang sedang melakukan suatu kegiatan 

ekonomi dengan maksud memperoleh keuntungan ataupun pendapatan 

selama mereka bekerja dan dalam waktu paling sedikit selama satu jam 

mereka bekerja. Penduduk bekerja dapat terbagi menjadi dua antara lain 

penduduk yang sudah memiliki pekerjaan secara penuh dan penduduk 

yang sebagian menganggur yang dimaksud sebagian menganggur adalah 

penduduk yang melakukan pekerjaan kurang dari waktu yang telah 
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ditetapkan pada normalnya atau berkurang dari waktu 35 dalam waktu 

seminggu. 

Jumlah dari angkatan kerja yang sudah bekerja merupakan suatu 

keadaan mengenai gambaran adanya lapangan pekerjaan yang tersedia, 

karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan maka 

akan semakin meningkatkan total hasil produksi pada negara, yang dimana 

salah satu indikator yang dapat dilihat  dari tingkat partisipasi angkatan 

kerja (TPAK). Dengan adanya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 

dapat memberikan suatu besaran proporsi pada penduduk usia bekerja 

yang mungkin terlibat didalam pasar tenaga kerja, baik mereka yang 

sedang bekeja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK juga dapat 

dikatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada maupun jumlah tenaga 

kerja berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan maupun desa atau kota (Kusnendi, 2003:6.8). TPAK dapat 

menjadi ukuran sebagai suatu presentasi jumlah angkatan kerja terhadap 

jumlah penduduk usia kerja (Mudrajat Kuncoro, 2013: 66) dengan rumus 

sebagai berikut:  

TPAK= 
Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah Penduduk Usia Kerja
x 100% 

TPAK terdapat indikasi mengenai besarnya ukuran terhadap 

tenaga kerja yang ditawarkan (labour supply) yang dapat terlibat dalam 

suatu proses produksi barang dan jasa pada suatu perekonomian. Secara 

umum, TPAK mendefinisikan sebagai suatu ukuran yang dapat 

tergambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. 
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2) Bukan Angkatan Kerja  

Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah masuk usia 

15 tahun keatas pada waktu seminggu mereka sekolah maupun sebagai 

pengurus rumah tangga dan tidak melakukan suatu pekerjaan yang dapat 

di kategorikan bekerja atau tidak bekerja maupun mencari kerja. 

2. Permintaan Tenaga Kerja 

a.  Pengertian Permintaan Tenaga Kerja  

Permintaan tenaga kerja ada kaitannya dengan permintaan yang 

dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau instansi tertentu untuk membantu 

dalam pekerjaanya, permintaan tenaga kerja sangat berbeda dengan 

permintaan barang dan jasa. Permintaan barang dan jasa yaitu orang 

membeli suatu barang dikarenakan barang tersebut memberikan suatu 

kenikmatan (utilitas) pada konsumen, sementara produsen atau pengusaha 

dapat mempekerjakan orang tersebut karena dapat membantu dalam  

memproduksi barang dan jasa yang akan di jual kepada konsumen dengan 

harapan pertambahan atas permintaan konsumen terhadap barang yang di 

produksi akan menambah jumlah tenaga kerja, permintaan tenaga kerja 

seperti ini disebut sebagai derived demand (Payman J. Simanjuntak, 2001: 

89). 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja 

Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja ada 

kaitannya dengan jumlah dari tenaga kerja yang diminta maupun yang 

dibutuhkan perusahaan dan instansi tertentu. Berdasarkan pendapat Sonny 
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Sumarsono (2009:12-13) faktor yang dapat mempengaruhi permintaan 

tenaga kerja yaitu: 

1)  Adanya Perubahan Tingkat Upah 

Dengan adanya perubahan terhadap tingkat upah dapat 

berpengaruh pada tinggi maupun rendahnya biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Jika di asumsikan tingkat upah mengalami 

kenaikan maka dapat terjadi pada hal sebagai berikut: 

a) Kenaikan tingkat upah dapat menaikan biaya pada perusahaan 

yang pada akhirnya akan meningkatkan harga per unit 

produksi. Biasanya seorang konsumen akan merespon dengan 

cepat jika ada kenaikan harga barang dengan cara mengurangi 

konsumsinya ataupun bahkan tidak membelinya sama sekali. 

Pada akhirnya banyak hasil yang di produksi tidak terjual dan 

produsen terpaksa akan mengurangi jumlah produksinya. 

Turunya jumlah produksi dapat mengakibatkan menurunnya 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Turunnya jumlah 

produksi akan mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang 

dibutuhkan, peleh sebab itu penurunan produksi ini sering 

disebut sebagai efek skala produksi. 

b) Jika upah mengalami kenaikan dengan asumsi bahwa harga 

dari barang-barang modal yang lainnya tidak mengalami 

perubahan, maka pengusaha akan menggantinya dengan 

menggunakan teknologi yang padal modal dalam 



13 

 

 

 

memproduksinya dan akan menggantikan tenaga kerja dengan 

kebutuhan barang modal seperti mesin maupun yang lainnya. 

Dengan menurunnya jumlah tenaga kerja yang dilakukan 

maka akan menambah dengan menggunakan mesin-mesin 

yang dapat di sebut dengan efek subtitusi. 

c) Adanya efek skala produksi maupun efek subtitusi maka dapat 

menyebabkan bentuk dari kurva permintaan tenaga kerja 

berslope negatif. 

2) Permintaan Pasar Akan Hasil Produksi 

Jika permintaanya terhadap hasil yang di produksi perusahaan 

mengalami peningkatan maka produsen akan cenderung menambah 

kapasitasnya dalam memproduksi, sehingga produsen pada akhirnya akan 

menambahkan penggunaan tenaga kerja. Keadaan ini dapat 

mengakibatkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja ke arah kanan. 

3) Harga Barang-barang Modal 

Jika harga dari barang modal cenderung mengalami penurunan 

maka biaya memproduksi juga mengalami penurunan dan tentunya dapat 

mengakibatkan pada harga jual per unit barang mengalami suatu 

penurunan. Pada keadaan seperti ini produsen akan cenderung 

meningkatkan produksinya yang dikarenakan permintaan barang tersebut 

bertambah banyak dengan adanya peningkatan hasil produksi. Keadaan 

seperti ini dapat menyebabkan pergeseran pada kurva permintaan tenaga 
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kerja kearah sebelah kanan karena adanya pengaruh efek skala produksi 

maupun efek subtitusi. 

 

 Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja 

c. Bergesernya Kurva Permintaan Tenaga Kerja Karena Kenaikan 

Penggunaan Faktor Produksi Modal 

Dengan adanya perubahan dalam menggunakan teknologi akan 

mengakibatkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja ke arah kanan 

atau kearah kiri. Bergesernya kurva permintaan tenaga kerja yang kearah 

kiri disebabkan apabila adanya penggunaan teknologi yang bersifat padat 

modal (capital deepening) dan kurva yang mengalami pergeseran kearah 

kanan apabila adanya penggunaan teknologi yang bersifat padat karya 

(labor deepening). Perubahan pada teknologi yang bersifat padat modal 

berarti bahwa adanya kenaikan produktivitas pada tenaga kerja yang 

lebih rendah dibandingkan kenaikan pada produktifitas produksi modal, 

sedangkan perubahan teknologi yang bersifat padat karya dapat dilihat 

dengan produktivitas tenaga kerja lebih besar dibandingkan produktivitas 

modal. 
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d. Bergesernya Kurva Permintaan Tenaga Kerja Karena Teknologi  

1) Kualitas Tenaga Kerja  

Kualitas dari tenaga kerja akan  berpengaruh pada permintaan 

tenaga kerja. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja maka semakin tinggi 

pula produktivitasnya sehimgga permintaan akan tenaga kerja menjadi 

semakin lebih tinggi.  

2) Upah Tenaga Kerja 

Upah tenaga kerja merupakan hasil dari pendapatan yang 

diperoleh seorang tenaga kerja yang bekerja atau yang telah 

mengorbankan jasanya kepada perusahaan. Bagi sebagian perusahaan 

upah merupakan bentuk yang dikeluarkan atas pembayaran dari kegiatan 

produksi yang nantinya akan diberikan perusahaan kepada tenaga kerja. 

Semakin tinggi tingkat upah maka dapat mengakibatkan permintaan akan 

tenaga kerja mengalami penurunan, artinya terdapat hubungan yang 

negatif antara tingginya upah tenaga kerja terhadap jumlah permintaaan 

tenaga kerja. 

3) Penjualan Produk 

Penggunakan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

berpengaruh dengan bertambahnya tingkat penjualan produk, semakin 

banyak penjualan yang dilakukan oleh perusahaan maka akan mendorong 

perusahaan menambah jumlah permintaan tenaga kerjanya untuk dapat 

mengejar peningkatan penjualannya tersebut. 
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3. Kesempatan Kerja 

Angkatan kerja yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat 

dapat memberi beban tersendiri pada perekonomian, oleh sebab itu 

diperlukan memperluas kesempatan kerja. Apabila kesempatan kerja yang 

tersedia kurang mampu untuk menampung seluruh angkatan kerja maka 

penambahan permintaan terhadap tenaga kerja akan lebih sedikit daripada 

tambahan penawaran tenaga kerja, oleh sebab itu sebagian dari angkatan 

kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan maka akan menambah jumlah 

pengangguran yang telah ada, Kusnendi (2003:6.16). Kesempatan kerja 

merupakan banyaknya ketersediaan usaha dalam memproduksi, sehingga 

dapat diterimanya tenaga kerja pada suatu perusahaan. Adanya 

kesempatan kerja yang tersedia dalam suatu kegiatan ekonomi tentu semua 

pekerja dapat menduduki lapangan pekerjaan yang ada dan menduduki 

lapangan pekerjaan yang dirasa masih kosong, oleh sebab itu kesempatan 

kerja yang tersedia adalah hal yang begitu penting bagi masyarakat, karena 

dengan adanya kesempatan kerja diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan keadaan perekonomian sehingga dengan adanya 

kesempatan kerja yang luas tentu dapat menjadikan usaha dalam perbaikan 

peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan 

pemerintah dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja yaitu dengan 

cara mendorong pertumbuhan serta memperluas lapangan kerja di suatu 

daerah dengan perkembangan jumlah maupun kualitas pada angkatan 

kerja yang tersedia, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi 
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pembangunan yang ada pada masing-masing wilayah, M. Taufik Zamrowi  

(2007:22). 

4. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja yaitu diterimanya seorang tenaga kerja 

untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugasnya atau suatu 

keadaan dimana menggambarkan tersedianya suatu pekerjaan bagi para 

pencari kerja, Todaro (2003:307). Pennyerapan tenaga kerja dapat 

menggambarkan  suatu kemampuan pada perusahaan dalam melakukan 

penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menciptakan dan menambah 

jumlah produksi. Besarnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja 

tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lainnya, oleh sebab itu 

sektor yang dapat mempekerjakan orang banyak akan menghasilkan 

barang dan jasa yang relatif lebih banyak, oleh karena itu setiap sektor 

mengalami laju pertumbuhan yang berbeda-beda sehingga tidak sama 

dalam penyerapan tenaga kerja pada setiap sektornya. Perbedaan laju 

pertumbuhan dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antara laju 

peningkatan produktivitas kerja pada setiap sektor dan adanya perubahan 

sektoral baik dalam menyerap tenaga kerja atau dalam kontribusi 

pendapatan nasional, Payaman Simanjuntak (2001:97).  

Penyerapan tenaga kerja (PTK) dapat dikatakan banyaknya angkatan 

kerja yang sudah bekerja dan juga mampu terserapnya pada berbagai 

sektor ekonomi. Terserapnya para tenaga kerja di sektor ekonomi 

dikarenakan ada permintaan tenaga kerja yang bekerja dan terserap di 
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berbagai sektor perekonomian, terserapnya tenaga kerja pada berbagai 

sektor disebabkan adanya permintaan tenaga kerja, sehingga faktor yang 

dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja akan berpengaruh pada 

penyerapan tenaga kerja. 

5. Upah 

a. Pengertian Upah 

Upah merupakan pemberian atas pengorbanan yang telah 

diberikan tenaga kerja oleh perusahaan dalam membantu proses 

produksinya. Salah satu faktor dalam suatu kegiatan memproduksi yaitu 

tenaga kerja oleh sebab itu tenaga kerja merupakan hal penting dalam 

proses produksi sehingga dengan adanya tenaga kerja akan menghasilkan 

produk yang di inginkan oleh perusahaan. Menurut pendapat Sadono 

Sukirno (2005:351) terdapat dua perbedaan mengenai pengertian upah 

yaitu: 

1) Upah nominal merupakan uang yang diterima seorang tenaga 

kerja dari perusahaan atas pembayaran yang telah diberikan 

sebagai tenaga dalam proses produksi. 

2) Upah riil merupakan tingkat upah para pekerja yang dapat 

diukur dengan kemampuan seseorang dalam membeli barang 

dan jasa yang mereka butuhkan. 

Berdasarkan pendapat dari Payaman J Simanjuntak (2001:12) 

mengatakan bahwa upah yaitu suatu pemberian yang di terima seseorang 
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atas pengorbanan tenaga yang telah diberikan pada orang lain, upah yang 

diberikan bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk natura. 

b. Upah Minimum 

Upah minimum sudah ditetapkan didalam peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang upah 

minimum. Pengertian upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang 

terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang telah ditetapkan 

oleh Gubernur di masing-masing provinsi, kemudian upah minimum di 

bagi dua  yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum 

kabupaten (UMK). Keadaan para buruh yang bersifat dinamis di Indonesia 

mengharuskan pemerintah untuk menetapkan upah minimum para pekerja, 

dasar dari penetapan kebijakan upah minimum sudah diatur dalam pasal 3 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 

tentang upah minimum yaitu ditetapkan dengan dasar pada Kebutuhan 

Hidup Layak  dengan memperhatikan pada produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi. Upah minimum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya 

seiring dengan kenaikan upah nominal kesejahteraan (upah riil), dengan 

naiknya upah minimum tentunya dapat membebani sebagian perusahaan 

karena disisi lain perusahaan harus mentaati peraturan yang telah 

ditetapkan pemerintah dan juga harus memperhatikan permasalahan 

terhadap labor cost yang di rasa menjadi beban tersendiri bagi perusahaan 

terutama pada industri padat tenaga kerja. 
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Upah minimum mempunyai efek negatif bagi pasar tenaga kerja 

dan tingkat pengangguran, ketika ada peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah maka perusahaan akan cenderung memutuskan hubungan 

tenaga kerja, karena upah menjadi lebih mahal dari apa yang telah mereka 

anggarkan untuk biaya tenaga kerja dibandingkan dengan sebelumnya, 

oleh sebab itu perusahaan akan memilih untuk  mengurangi tenaga kerja, 

yang pada akhirnya dapat menambah jumlah pengangguran, C. Campbell 

dan R. Campbell dalam Nadianaputri (2015).  

Upah minimum banyak menimbulkan permasalahan, bagi orang 

yang mendukung atas peraturan yang ditetapkan tersebut mengatakan 

bahwa kebijakan upah minimum sangat di perlukan dalam memenuhi 

kebutuhan pekerja sehingga memperoleh pendapatan yang layak untuk 

kebutuhan hidupnya. Upah juga dapat menimbulkan para tenaga kerja dari 

eksploitasi terutama yang memiliki skil rendah, karena dengan upah tinggi 

perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja lebih produktif, oleh sebab itu 

bagi yang tidak setuju dengan penetapan upah minimum akan merasa lebih 

khawatir karena dapat mengakibatkan pengangguran. 

6. Investasi 

a. Pengertian Investasi 

Investasi sebagai pemegang peranan penting bagi seorang 

pengusaha karena investasi dapat meningkatkan kesempatan bagi 

seseorang pelaku ekonomi untuk menambah atau memperluas usaha 

dengan memperbaiki sarana produksinya, sehingga nantinya dapat 
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menambah output hasil produksi dan juga untuk meningkatkan 

kesempatan kerja yang lebih banyak maupun untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan yang kemudian nanti dapat digunakan untuk 

berinvestasi kembali dan dapat berkelanjutan dalam meningkatkan 

usahanya. 

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk 

pembelian perlengkapan produksi untuk digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa pada suatu 

perekonomian (Sukirno, 1997:107). Misalnya investasi yang dilakukan 

berupa pembelian mesin yang tentu dapat meningkatkan proses produksi 

pada perusahaan karena akan lebih efektif, sehingga tenaga kerja akan 

lebih mudah dalam memproduksi dan dapat meningkatkan jumlah hasil 

produknya. Menurut pendapat Samuelson (2000:198) investasi merupakan 

penambahan stok modal atau barang inventaris pada waktu satu tahun, 

karena investasi merupakan langkah penambahan modal untuk digunakan 

dimasa yang akan datang, kemudian menurut pendapat Dumairy (1996:81) 

investasi merupakan penambahan barang modal secara netto positif, 

karena orang membeli barang modal untuk melakukan penggantian 

terhadap barang modal yang sudah tidak layak dalam proses produksinya, 

investasi ini merupakan pembelian barang modal sebagai pengganti yang 

sudah ada (replacement). 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukaakan diatas 

dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan pengeluaran maupun 
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pembelanjaan yang dapat berupa barang modal, peralatan modal, tanah, 

serta barang inventaris yang dapat digunakan untuk menambah proses 

dalam memproduksi barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja yang nantinya dapat meningkatkan hasil output 

pada perusahaan. 

Investasi pada dasarnya merupakan awal dari suatu kegiatan 

pembangunan yang dilakukan, oleh sebab itu investasi dapat dilakukan 

oleh pemerintah atau swasta maupun pemerintah yang bekerja sama 

dengan swasta. Investasi yang dilakukan merupakan cara untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang yaitu 

menaikan hidup masyarakat (Mankiw, 2003:62). Investasi merupakan 

bagian utama dalam menggerakan perekonomian pada suatu daerah, 

berdasarkan teori meningkatkan investasi akan mendorong volume 

perdagangan dan produksi yang kemudian akan membuka kesempatan 

kerja yang lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

maupun kesejahteraan pada masyarakat. 

b. Jenis-jenis Investasi 

1) Investasi Dalam Negeri (Domestic Invesment) atau Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang 

penanaman modal yaitu modal yang berada didalam negeri yang sebagian 

merupakan kekayaan masyarakat Indonesia yang termasuk hak dan benda 

yang mereka miliki baik oleh negara atau swata ataupun swasta asing yang 
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tinggal di negara Indonesia, yang kemudian digunakan untuk menjalankan 

usahanya. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dapat di definisikan 

sebagai permodalan yang dimiliki suatu negara, perorangan warga negara 

Indonesia maupun badan milik negara yang memiliki badan hukum serta 

yang tidak berbadan hukum. 

2) Investasi Asing (Foreign Invesment) atau Penanaman Modal Asing 

(PMA) 

Investasi asing merupakan modal yang dilakukan oleh negara 

asing maupun perorangan warga negara asing atau badan usaha asing. 

Penanaman modal asing merupakan kegiatan penanaman modal yang 

dilakukan di wilayah negara Indonesia oleh para penanam modal asing 

baik dengan menggunakan modal asing secara keseluruhan atau sebagian 

bekerjasama dengan penanam modal yang ada di dalam negeri. 

Penanaman modal asing lebih bersifat jangka panjang, bagi negara 

berkembang investasi asing dapat menambah atau memperluas lapangan 

pekerjaan serta membantu dalam industrialisasi yang sedang dilakukan. 

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

a. Pengertian PDRB 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merupakan 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan 

perekonomian pada suatu daerah selama satu periode tertentu atau 

dimaksud sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh 

unit produksi di daerah tersebut pada satu periode. Produk domestik 
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regional bruto juga dapat digambarkan sebagai kemampuan daerah dalam 

mengelola sumber daya alam yang dimiliki, oleh sebab itu besarnya nilai 

PDRB yang dihasilkan dari masing-masing tergantung pada potensi faktor 

produksi pada wilayah tersebut. 

b.  Cara Menghitung Dan Penyajian Produk Domestik Regional Bruto 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, cara perhitungan PDRB dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: 

1) Pendekatan Produksi 

Pendekatan produksi pada produk domestik regional bruto 

merupakan jumlah nilai atas barang dan jasa yang dihasilkan pada akhir 

produksi pada suatu kegiatan ekonomi di daerah, kemudian dikurangi 

dengan biaya dari total masing-masing produksi bruto pada tiap sebsektor 

pada waktu selam setahun. 

2) Pendekatan Pendapatan 

Pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang dimana 

pendapatan nasional di dapat dari jumlah pendapatan dari berbagai macam 

faktor produksi yang kemudian diberikan pada produksi 

Pendapatan nasional yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

berbagai unsur dan jenis pendapatannya antara lain yaitu: 

a) Pemberian kompensasi bagi para pekerja yaitu berupa upah 

(wages) ataupun gaji (salary) yang kemudian dapat ditambah 

dengan faktor yang lainnya contohnya diberikannya dana 

pensiun atau jamsos. 



25 

 

 

 

b) Keuntungan dari perusahaan yaitu berupa kompensasi 

terhadap pemilik perusahaan dimana digunakan untuk 

pembayaran pajak dari keuntungan yang didapat, kemudian 

dibagikan kepada para pemilik saham sebagai keuntungan 

bersih yang tidak dibagikan. 

c) Pendapatan perorangan dari hasil usaha berupa kompensasi 

atas penggunaan tenaga kerja serta dari sumber yang lain yaitu 

self employeed person, self employeed professional dan lain-

lain. 

Berdasarkan pendekatan pendapatan, produk domestik regional 

bruto merupakan jumlah atas balas jasa yang didapat dari faktor produksi 

yang ikut serta didalam proses produksi dalam wilayah dan jangka waktu 

tertentu. Jasa yang dibalas dari faktor produksi yaitu berupa upah, gaji, 

sewa rumah, bunga modal maupun keuntungan, hal tersebut sebelum ada 

pemotongan pajak penghasilan dan pajak lainnya. 

3) Pendekatan Pengeluaran 

Pendekatan pengeluaran yaitu pendapatan nasional yang didapat 

dengan cara dijumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaaan akhir atas 

output yang dihasilkan pada perekonomian dan dapat diukur dengan harga 

pasar yang berlaku. 
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Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ada 

dua bentuk antara lain: 

a) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitug dengan menggunakan harga pada setiap tahunnya, 

PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat 

pergeseran dan struktur ekonomi 

b) Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan yang 

menggambarkan hasil yang diperoleh dari barang dan jasa 

yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu 

sebagai tahun dasar, PDRB atas harga konstan dapat 

digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi riil 

dari tahun ke tahun yang dimana faktor perubahan harga telah 

dikeluarkan. Badan Pusat Statistik merubah harga tahun dasar 

yang semula menggunakan tahun dasar 2000 menjadi 2010. 

C. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Tinggi rendahnya tingkat upah akan berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja, karena upah bagi sebagian perusahaan 

merupakan bagian dari biaya produksi, sehingga perusahaan cenderung 

meminimalkan biaya produksi untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. Kenaikan upah dapat meningkatkan harga per unit barang yang 
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diproduksi, jika harga naik maka konsumen akan mengurangi 

konsumsinya yang mengakibatkan banyak barang yang tidak dijual 

sehingga produsen akan menurunkan jumlah produksinya yang pada 

akhirnya menurunnya jumlah produksi menyebabkan berkurangnya 

tenaga kerja yang dibutuhkan. pendapat Kuncoro (2002) yang menyatakan 

kenaikkan upah dapat menyebabkan turunya kuwantitas tenaga kerja yang 

diminta, jika tingkat upah mengalami kenaikan sementara harga input 

lainnya tetap maka harga tenaga kerja tersebut cenderung lebih mahal dari 

input lain, sehingga dapat mendorong pengusaha untuk menggantikan 

tenaga kerja dengan outpu lainnya yang dirasa lebih murah untuk 

mempertahankan keuntungan. 

2. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Investasi dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, 

karena investasi yang dilakukan digunakan untuk membantu proses 

produksi bagi perusahaan, jika para perusahaan melakukan investasi untuk 

menambah proses produksi maka permintaan tenaga kerja akan 

meningkat. Tetapi jika perusahaan memilih untuk melakukan penambahan 

dengan menggunakan mesin atau bersifat padat modal maka penyerapan 

tenaga kerja dapat berkurang, karena pembelian mesin tersebut dapat 

menjadi pengganti dari tenaga kerja tersebut. Menurut pendapat Todaro 

(2000) yang  mengatakan bahwa investasi memiliki hubungan negatif 

dikarenakan terjadinya akumulasi modal untuk membeli mesin serta 

peralatan canggih yang juga tidak hanya terjadi pemborosan keuangan 
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domestik maupun devisa akan tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan 

terciptannya lapangan kerja baru. 

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Produk domestik regional bruto dapat berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja dengan berasumsi jika nilai PDRB terjadi 

peningkatan maka jumlah dari nilai output penjualan dalam seluruh unit 

ekonomi didaerah juga akan meningkat, semakin banyaknya output 

penjualan yang diperoleh perusahaan maka dapat mendorong perusahaan 

untuk memperbanyak tenaga kerja yang dibutuhkan, supaya hasil produksi  

dapat meningkat untuk mengejar jumlah kenaikan penjualan, oleh sebab 

itu akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Pendapat Keynes dalam Boediono (1998) yang menyatakan 

bahwa pasar tenaga kerja  hanya mengikuti yang terjadi di pasar barang, 

apabila output yang di produksi naik maka jumlah tenaga kerja juga akan 

meningkat. Oleh sebab itu permintaan barang dan jasa dalam 

perekonomian dapat mempengaruhi tingkat output yang harus di produksi, 

sehingga dengan bertambahnya jumlah barang yang di produksi akan 

berdampak pada penggunaan tenaga kerja.  
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 Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis: 

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan 

perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Berdasarkan 

kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat suatu hipotesis dalam 

penelitian ini adalah “Diduga ada pengaruh antara variabel Upah Minimum 

Provinsi, Investasi, dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Indonesia pada tahun 2013-2017” 

Upah Minimum 

Provinsi 

(X1) 

Investasi 

(X2) 

PDRB 

(X3) 

Penyerapan Tenaga Kerja 

(Y) 


