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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti (2015. Berdasarkan hasil 

penelitian menggunakan metode regresi data panel menunjukkan 

bahwa variabel PDRB dan Upah minimum memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan, sedangkan inflasi memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali.  

2. Penelitian oleh Pangestuti, (2015). Berdasarkan metode regresi 

linier berganda hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

PDRB memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Kemudian variabel upah minimum 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Pengaruh pengangguran terhadap penyerapan tenaga 

kerja memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. dan variabel 

PAD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

3. Chusna, (2013) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa laju 

pertumbuhan sektor industri berpengaruh positif dan tidak 
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signifikan, sedangkan investasi dan upah minimum berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-

2011. 

4. Andriani, 2013 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan tenaga 

Kerja Pada Sektor Industri di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (X) terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada sektor industri (Y) di Kabupaten Bulukumba. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. populasi dalam penelitian ini 

adalah data-data pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Disperindag selama sepuluh tahun terakhir 

yaitu tahun 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

sektor industri di Kabupaten Bulukumba. 

B. Landasan Teori  

1. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah dimana penduduk yang sudah bekerja dan mampu 

melakukan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam sebuah proses 

produksi. Tenaga kerja merupakan penggerak faktor produksi tersebut sehingga 

sampai dapat menghasilkan suatu barang dan jasa akhir. Terdapat beberapa definisi 

tentang tenaga kerja, menurut UU No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah tiap 

orang yang mampu menjalankan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang 

ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Pasal1). 
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Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja dapat 

dibedakan melalui usia dan tujuan dari tenaga kerja tersebut. Adapun tenaga kerja 

dibedakan menjadi dua kelompok yaitu  

1. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya 

pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari 

pekerjaan. Adapun angkatan kerja terdiri dari dua kelompok yaitu:  

a. Bekerja adalah angkatan kerja yang melakukan pekerjaan dengan 

maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus 

menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga 

tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan 

ekonomi). 

b. Pengangguran adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi 

tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi 

waktu tertentu.  

2. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak 

bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan 

kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Bukan angkatan 

kerja terdiri dari tiga kelompok yaitu:  

a. Sekolah adalah seseorang untuk bersekolah disekolah formal mulai 

dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama 

seminggu yang lalu sebelum pencacahan, tidak termasuk yang 

sedang libur sekolah. 
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b. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus 

rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu tumah 

tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga. 

c. Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain sekolah dan 

menggurus rumah tangga, yaitu mereka yang sudah pensiun, orang 

yang cacat jasmani yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan 

seminggu yang lalu (Feriyanto, 2014). 

 

2. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah dari tenaga kerja yang digunakan 

dalam suatu unit usaha tertentu. Tenaga kerja telah bekerja dan terserap dalam 

sektor perekonomian dimana hal tersebut akan berdampak menghasilkan barang 

dan jasa dalam jumlah besar. Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan adanya 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja secara bersama 

sehingga dapat menentukan upah keseimbangan dan suatu keseimbangan tenaga 

kerja. Dalam dunia kerja penyerapan tenaga kerja berbeda-beda cara kerjanya, bisa 

dibedakan sesuai pendidikannya, keahlian khusus atau pengalaman untuk 

mendapatkan kerja disektor formal (Don Bellante dan Mark Jackson, 1983).  

Menurut Sumarsono, (2003) Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya 

tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja 

secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap 

sejumlah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk 

melakukan penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor tidak selalu sama. 
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Menurut Todaro, (2003) Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para 

pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya 

suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan 

untuk diisi oleh pencari kerja. 

3. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja  

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan 

tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil output. Semakin tinggi tingkat 

upah maka semakin kecil permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja. 

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh 

pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas 

mengarnbil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk 

menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori 

tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk. Memaksimumkan 

kepuasan dengan kendala yang dihadapinya (Maimun Sholeh). 

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dalam 

masyarakat. Besarnya penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat 

employment) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut. 

Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 

tingkat upah. Apabila tingkat upah naik maka jumlah penawaran tenaga kerja akan 

meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah meningkat maka permintaan tenaga kerja akan 

menurun (Payaman J. Simanjuntak, 2001). 
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Gambar 2.1 

Keseimbangan Tenaga Kerja 

Keterangan 

SL  : Penawaran Tenaga Kerja (Supply of Labor) 

DL  : Permintaan Tenaga Kerja ( Demand of Labor) 

W  : Upah 

L  : Jumlah Tenaga Kerja 

We :Upah Keseimbangan 

Le : Jumlah tenaga kerja Keseimbangan 

E :Keseimbangan Penawaran 

Berdasarkan gambar 2.1 menunujukkan pasar tenaga kerja, yang 

sebagaimana pasar lainnya, tunduk pada kekuatan permintaan dan penawaran. Para 

pekerjalah yang menentukan panawaran tenaga kerja, dan sebaliknya 

perusahaanlah yang menentukan jumlah permintaannya. Jika pemerintah tidak 

campur tangan, maka upah biasanya akan menyesuaikan hingga terjadi 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. 

Dalam ekonomi Neoklasik bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja 

akan bertambah bila tingkat upah bertambah. Sebaliknya permintaan terhadap 

tenaga kerja akan berkurang bila tingkat upah meningkat. 
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Gambar 2.2 

Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

Dengan asumsi bahwa semua pihak mempunyai informasi yang lengkap 

mengenai pasar tenaga kerja, maka teori neoklasik beranggapan bahwa jumlah 

penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan. Keadaan pada saat penawaran 

tenaga kerja selalu sama dengan permintaan dinamakan titik ekulibrium (titik E). 

dalam hal penawaran dan permintaan, tidak terjadi pengangguran.  

Dalam kenyataan titik ekulibrium itu tidak pernah tercapai karena informasi 

tidak pernah sempurna dan hambatan-hambatan institusional selalu ada. Upah yang 

berlaku (W) pada umumnya lebih besar dari pada upah ekulibrium (We). Pada 

tingkat upah Wi, jumlah penawaran tenaga kerja adalah Ls sedang permintaan hanya 

sebesar Ld . Selisih antara Ls dan Ld merupakan jumlah penganggur. 

4. Teori Upah 

Upah merupakan salah satu unsur untuk menentukan harga pokok dalam 

perusahaan, karena ketidakpastian dalam menentukan besarnya upah akan sangat 

merugikan perusahaan.Upah merupakan interaksi antara permintaan dan 

penawaran. Menurut Undang –undang tenaga kerja No.78 tahun 2015, Bab I pasal 

1, ayat 1 Upah adalah imbalan pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 
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dalam bentuk uang dari pengusaha/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 pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. 

Besaran upah menurut David Ricard dalam (Purnami,2015) tergantung 

pada keperluan subsistensi artinya besarnya upah yang ditetapkan mengikuti 

kebutuhan hidup minimum yang dibutuhkan para pekerja. Ketika standar umum 

kehidupan meningkat, maka upah yang dibayarkan kepada pekerja juga meningkat. 

Teori ini dikenal sebagai teori nilai kerja. 

Menurut Adam Smith dalam (Purnami,2015) menyatakan bahwa ketika 

terjadi kenaikan tingkat upah rata –rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah 

tenaga kerja yang diminta sehingga terjadinya pengangguran. Sebaliknya, ketika 

turunnya tingkat upah rata –rata akan diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga 

kerja yang diminta.Teori Adam Smith juga menjelaskan adanya hubungan antara 

waktu bekerja dan pengalaman dengan upah. Tenaga kerja cenderung 

meningkatkan waktu kerja untuk menambah penghasilan. Namun jika tingkat upah 

sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja akan mengurangi waktu bekerja dan 

menambah waktu istirahat. 

5. Upah Minimum 

Upah Minimum Regoinal adalah standart terendah yang digunakan para 

pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai atau karyawan dalam 

lingkup perusahaannya. Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Kebijakan 
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upah minimum adalah kebijakan yang melindungi kelompok pekerja berupah 

rendah. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 tahun 2013 

menyatakan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang 

ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman untuk melindungi tenaga kerja. 

Legalisasi kebijakan upah minimum adalah dengan UU Ketenagakerjaan No.13 

tahun 2003 tentang penetapan upah minimum dengan memperhatikan kebutuhan 

hidup layak pekerja. Sejalan dengan hal itu pemerintah telah menerbitkan PP 

78/2015 tentang perlindungan upah.  

Penetapan upah awalnya dilaksanakan setiap tahun. Awalnya penetapan 

upah tersebut berproses sangat lama dan panjang, Dewan Pengupah Daerah (DPD) 

yang terdiri dari akademisi, pengusaha dan buruh sepakat membentuk sebuah tim 

survey untuk melihat langsung kondisi lapangan, dimana apa saja kebutuhan yang 

dibutuhkan pegawai dan berapa harganya. Dari hasil survey tersebut diperoleh 

angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kemudian tim DPD mengusulkan upah 

minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Kebutuhan hidup 

layak dijadikan pedoman penentu upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup 

pekerja lajang. Saat ini UMR juga sering disebut dengan istilah Upah Minimum 

Provinsi (UMP) karena ruang lingkupnya mencangkup satu provinsi. Setelah itu 

dikenal juga dengan istilah Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK). Upah 

terbagi dalam tiga jenis yatu:  

1. Upah Pokok  

Upah yang diberikan kepada pegawai dengan dibedakan atas upah per jam, per 

hari, per minggu, per bulan.  
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2. Upah Lembur  

Upah yang diberikan kepada pegawai yang bekerja melebihi jam kerja yang 

sudah ditetapkan oleh perushaan.  

3. Tunjangan  

Tunjangan merupakan sejumlah uang yang diterima pegawai secara 

keseluruhan karena adanya keuntungan dari perusahaan pada akhir tahun 

neraca. 

6. Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Badan Pusat Statistik,  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.  

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada tahun berjalan, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun 

dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun dasar 2010. 

 Menurut Wicaksono, 2010) PDRB merupakan salah satu indikator dalam 

pertumbuhan ekonomi, dimana semakin meningkat PDRB maka pertumbuhan 

ekonomi pun semakin meningkat, dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

ekonomi maka akan membuka kesempatan kerja yang luas dan kesempatan kerja 

tersebut dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. 



 
 

16 
 

 Menurut Arsyad, (1999)Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat 

tergambar dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sekaligus 

dapat mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah. Angka 

pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dari PDRB suatu wilayah yang dinilai atas 

dasar harga konstan, yaitu yang didasarkan dari pertumbuhan jumlah barang dan 

jasa yang diproduksi. Semakin banyak jumlah barang dan jasa yang diproduksi, 

berarti semakin tinggi sisi permintaan barang dan jasa dari konsumen yang berarti 

terjadi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sehingga akan diiringi dengan 

peningkatan penyerapan tenaga kerja. Karena dalam peningkatan produktivitas 

suatu output selalu membutuhkan peningkatan produktivitas kerja, sebaliknya jika 

dari sisi penawaran sehingga terjadi perlambatan ekonomi dimungkinkan juga akan 

mengurangi penyerapan tenaga kerja. 

 Menurut teori Neo klasik yang dikembangkan oleh Robert Solow dalam 

Arsyad, (2004:62) pertumbuhan ekonomi terjadi disebabkan output yang 

dihasilkan melalui dua faktor yaitu modal dan tenaga kerja dengan asumsi full 

employment, dan pasar persaingan sempurna. Pada teori ini perkembangan 

perekonomomian akan bergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital 

dan kemajuan teknologi. Namun teknologi untuk sementara dianggap konstan agar 

peran modal dalam proses pertumbuhan ekonomi lebih jelas, dimana perekonomian 

memiliki kebebasan untuk memilih kombinasi yang sesui baik itu menggunakan 

modal yang digunakan lebih besar dengan tenaga kerja lebih sedikit maupun 

menggunakan modal yang sedikit dengan tenaga kerja yang banyak.  

7. Hubungan Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja 
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Naiknya upah maka akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi 

perusahaan, yang mana akan meningkatkan harga barang per unitnya. Biasanya 

akan cepat memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga pada suatu barang 

sehingga tingkat konsumsi akan menurun. Sehingga banyak produk yang tidak 

habis terjual karena berkurangnya konsumsi masyarkat dan perusahaan memaksa 

untuk mengurangi jumlah produksinya. Dengan adanya pengurangan jumlah 

produksi suatu barang maka akan membuat kebutuhan akan tenaga kerja berkurang, 

dari hal tersebut maka akan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

akibat penurunan skala produksi. Apabila upah naik terdapat pengusaha yang lebih 

memilih untuk menggunakan teknologi untuk proses produksinya dan 

menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal 

seperti mesin (Sumarsono, 2009). 

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam sesuatu jenis pekerjaan sangat 

besar peranannya dalam menentukan upah di sesuatu jenis perusahaan. Di dalam 

sesuatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi 

tidak banyak permintaan, upah untuk mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya di 

dalam sesuatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi 

permintaannya sangat besar, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi 

(Sadono Sukirno, 2003:369).  

8. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penyerapan Tenaga Kerja  

Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja sangat berkaitan karena 

dengan asumsi nilai PDRB meningkat maka jumlah nilai output atau penjualan 

akan meningkat. Dengan ini maka produsen akan mendorong peningkatan produksi 



 
 

18 
 

dengan menambah jumlah tenaga kerja. apabila terjadi peningkatan tenaga kerja 

maka secara otomatis penyerapan tenaga kerja akan meningkat.   

Produk regional domestik bruto (PDRB) dapat dilihat sebagai 

perekonomian total. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan kerja baru 

dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan pengunaan 

tenaga kerja guna untuk meningkatkan faktor produksi perusahaan tersebut. 

Dengan demikian akan dapat mengurangi jumlah angka pengangguran jika terjadi 

peningkatan tenaga kerja (Mankiw, 2000).  

Jika produk domestik regional bruto meningkat maka permintaan jumlah 

tenaga kerja juga akan meningkat, dimana peningkatan produk domestik regional 

bruto berbanding dengan naiknya pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran 

masyarakat juga bertambah. Ketika kemakmuran mastayarakat bertambah akan 

menyebabkan banyaknnya atau tersedianya lowongan pekerjaan yang berdampak 

akan mengurangi angka pengangguran (Lincolin, 1997). 

C. Kerangka pemikiran 

Dalam proses penyerapan tenaga kerja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

seperti upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada suatu daerah. Salah 

satu masalah pembangunan yang dihadapi Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur adalah 

masalah pengangguran. Untuk mengetahui sampai seberapa besar pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Jawa Timur dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya mengurangi 

pengangguran maka perlu dilakukan analisis berdasarkan pertumbuhan tenaga kerja. 

Kenyataan yang dihadapi bahwa selama ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin penyerapan tenaga kerja yang besar. 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Pada penelitian ini diduga upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. 

Pertumbuhan 

Ekonomi (X2) 

Penyerapan Tenaga 

Kerja (Y) 

Upah Minimum 

(X1) 


