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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peneliti Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jumlah unit usaha, nilai 

produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja antara lain : 

Kholidah (2011), dalam penelitiannya yang menggunakan data panel dengan 

menggunakan teknik ordinary least square (OLS) penelitianya menyatakan bahwa 

secara parsial variabel total upah,  bahan baku, jumlah perusahaan, nilai produksi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Secara 

simultan variabel tersebut juga memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja. nilai koefisien determinasi R2 yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 0,948 

atau 9,48% 

Miki (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel jumlah unit 

usaha dan investasi memiliki pengaruh yang positif dan namun tidak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel upah minimum memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri 

pengolahan besar dan sedang di Kota Surabaya 

Arifatul (2013), dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel laju 

pertumbuhan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga, sedangkan 

variable investasi dan  upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa 

Tengah.  
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Dhuwi (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel unit usaha dan 

investasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

dan sedang di Kabupaten Malang. Sedangkan variabel upah minimum berpengaruh 

negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan sedang di 

Kabupaten Malang. 

Putra (2012),  dalam penelitiannya digunakan analisis linier berganda, hasil 

yang diperoleh menyatakan bahwa secara parsial variabel investasi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, avariabel 

upah minimum juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja, selain itu variabel nilai produksi juga memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Dilihat dari beberapa peneliti terdahulu diatas maka perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel, alat analisis waktu, serta objek 

penelitian yangdigunakan. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah unit usaha, 

nilai produksi dan investasi sektor industri Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 

2007-2016. 

B. Landasan Teori  

1. Tenaga Kerja 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketanagakerjaan yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan, bahwa 

tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang maupun jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat. 
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Simanjuntak (2001), tenaga kerja di artikan sebagai penduduk dalam usia kerja. 

Artinya tenaga kerja yang ada di Indonesia adalah penduduk yang usianya 15 tahun 

atau lebih, sedang usia di bawah 15 tahun di katakan bukan tenaga kerja. Tenaga 

kerja meliputi penduduk yang sedang bekerja maupun sudah bekerja, penduduk 

yang sedang mencari kerja dan penduduk yang melakukan kegiatan seperti 

bersekolah maupun mengurus rumah tangga. Bersekolah, mengurus rumah tangga, 

dan pencari kerja meskipun tidak bekerja tetapi mereka secara fisik mampu ikut 

teribat dalam suatu pekerjaan. 

2. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

Teori permintaan tenaga kerja menjelaskan hubungan antara jumlah 

permintaan dengan harga, artinya permintaan tenaga kerja merupakan hubungan 

dari tingkta upah dengan kuantitas tenaga kerja yang di kehendaki pengusaha untuk 

di pekerjakan. Permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja berlainan dengan 

permintaan konsumen terhadap suatu barang maupun jasa. Seseorang membeli 

barang maupun jasa karena memberikan kepuasan terhadap pembeli, sedangkan 

pengusaha mempekerjakan seseorang dikarenakan seseorang tersebut membantu 

dalam memproduksi suatu barang maupun jasa guna dijual kembali kepada 

masyarakat. Dengan demikian, bertambahnya permintaan tenaga kerja oleh 

pengusaha bergantung pada bertambahnya permintaan barang dan jasa oleh 

masyarakat. Permintaan tenaga kerja seperti itu di sebut derived demand 

(Simanjuntak, 1985). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2009) yang dimaksut dengan kesempatan kerja 

ialah peluang seseorang usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja untuk 
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bekerja. Kesempatan kerja akan menanmpung seluruh tenaga kerja jika lapangan 

pekerjaan yang ada mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja.  

Tumbuhnya angkatan kerja yang cepat akan menimbulkan beban tersendiri 

bagi perekonomian, yaitu perlu adanya perluasan kesempatan kerja dan 

menciptakan lapangan pekerjaan baru. Apabila kesempatan kerja baru tidak bisa 

menampung jumlah angkatan kerja yang ada atau tambahan permintaan tenaga 

kerja lebih kecil dibandingkan penawaran tenaga kerja, maka jumlah pengangguran 

akan semakin bertambah dikarenakan sebagian angkatan kerja tidak memperoleh 

pekerjaan (Kusnendi, 2003) 

Permintaan tenaga kerja umumnya mempunyai keterkaitan dengan banyaknya 

tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sutau perusahaan. Permintaan tenaga kerja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya perubahan tingkat upah akan 

berpengaruh pada tinggi rendahnya biaya produksi suatu perusahaan. Jika 

digunakan asumsi tingkat upah naik hal yang akan terjadi adalah sebagai berikut : 

1) Dengan meningkatnya upah akan berdampak pada naiknya biaya produksi 

perusahaan tersebut yang selanjutnya akan naik harga per unit produksi, 

dengan kenaikan harga barang para konsumen akan mengurangi konsumsi 

barang tersebut atau tidak akan membeli barang tersebut. Hal itu berdampak 

pada perusahaan yang tidak mencapai target penjualan. Turunnya target 

produksi perusahaan tersebut berdampak pada penguranganjumlah tenaga 

kerja. 

2) Perusahaan akan menggunakan teknologi mesin untuk produksinya 

menggantikan tenaga kerja yang sudah ada. Hal seperti ini akan dilakukan 
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suatu perusahaan jika upah naik. Berkurangnya jumlah tenaga kerja akibat 

adanya teknologi mesin yang disebut dengan efek subsitusi kerja. 

Penawaran tenaga kerja negara dapat dilihat sebagai penjumlahan pada setiap 

daerah dalam suatu Negara  atau penjumlahan penawaran dari seluruh penduduk 

yang ada di Negara tersebut. Permintaan tenaga kerja untuk suatu negara dapat 

dilihat dari jumlah permintaan pada setiap daerah atau seluruh perusahaan yang ada 

di Negara tersebut. Perpotongan antara permintaan (Dn) dan penawaran (Sn) 

disebut titik equilibrium (E), untuk menentukan besarnya penempatan atau jumlah 

orang yang bekerja (Ln) serta tingkat upah yang berlaku (Wn) yang mana dipakai 

sebagai ajcuan oleh keluarga maupun perusahaan pada suatu daerah. Permintaan 

dan penawaran tenaga kerja dapat dilihat pada gambar kurva berikut : 

Gambar 1.1 Kurva Permintaan dan penawaran tenaga kerja 
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3. Penyerapan tenaga kerja 

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja 

yang digunakan oleh suatu sektor unit usaha tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

penyerapan tenaga kerja merupakan total angkatan kerja yang dipekerjakan pada 

suatu unit usaha tertentu atau banyaknya orang yang bekerja di sektor ekonomi 

(BPS, 2017). 

Menurut Kuncoro (2013), Penyerapan tenaga kerja pada umumnya merupakan 

banyaknya jumlah lapangan kerja yang terisi yang dapat digambarkan dari 

banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja dan terserap 

pada seluruh sektor ekonomi. Tesrseapnya tenaga kerja disebabkan adanya 

permintaan tenaga kerja, oleh karena itu penyerapan tenaga kerja dapat 

didefinisikan sebaga permintaan tenaga kerja.  

Penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang 

diminta dan ditujukan untuk memenuhi banyaknya permintaan tenaga kerja pada 

suatu tingkat upah yang tertentu (Rejekiningsih, 2004). 

4. Jumlah Unit Usaha 

Menurut Badan Pusat Statistik, (2016)  unit usaha merupakan suatu unit yang 

melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun rumah tangga  

maupun suatu badan yang mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan 

lokasi wilayah operasinya Perusahaan atau unit usaha industri  merupakan suatu 

unit kesatuan yang melakukan kegiatan ekonomi dan bertujuan menghasilkan suatu 

barang atau jasa pada lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi berkaitan 
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dengan barang atau jasa yang di produksinya dan ada satu atau beberapa orang yang 

bertanggung jawab atas usaha tersebut. 

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014  mengenai perindustrian, 

industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, 

barang setangah jadi menjadi barang yang mempunyai nilai lebih tinggi bagi 

penggunanya termasuk kegiatan perencanaan industri.  

Peranan sektor industri sebagai pemimpin sektor-sektor lain. Pernyataan 

tersebut mendorong adanya perluasan kesempatan kerja yang sudah ada serta akan 

meningkatkan pendapatan maupun masyarakat. Dengan demikian bahwa 

meningkatnya pendapatan maka menunjukkan suatu perekonomian berkembang 

dengan baik ( Arsyad, 2010:442)  

Industri dibagi menjadi beberapa beberapa klasifikasi antaralain sebagai berikut: 

1. Klasifikasi Industri berdasarkan jumlah tenaga  

a) Industri rumah tangga merupakan industri yang memiliki kriteria 

pekerja hanya 1 – 4 orang karyawan dalam tiap industri. 

b) Industri kecil merupakan industri yang memiliki tenaga kerja antara 5 

sampai 19 orang karyawan. 

c) Industri sedang merupakan industri yang jumlah tenaga kerjanya 

berkisar 20 hingga 90 karyawan pada setiap industri. 

d) Industri  besar merupakan industri yang memiliki jumah karyawan 

lebih dari 100 orang. 
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2. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian. 

a) Industri kecil yang memiliki ciri modal kecil, teknologi yang dipakai 

sederhana, lokasi pemasarannya sederhana, seperti industri kerajinan 

dan makanan. 

b) Industri menengah yang memiliki ciri- ciri memiliki modal yang besar, 

teknologi yang digunakan cukup maju tetapi masih sangat terbatas, 

lokasi pemasarah berskala regional seperti industri sepatu, dan bordir. 

c) Industri besar yang memiliki ciri-ciri modal sangat besar teknologi 

yang digunakan sangat maju dan canggih, pemasarannya secara 

nasional bahkan internasional. 

Industri Jumlah unit usaha sangat berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja 

pada sektor Industri. Jika semakin banyak unit usaha maka tenaga kerja yang 

dibutuhkan juga akan semakin meningkat pada sektor industri. Selain itu Investasi 

juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui penigkatan jumlah unit 

usaha sektor industri, semakin banyak investasi pada unit uaha maka produksi 

barang atau jasa akan meningkat, hal ini akan menjadikan pengangguran semakin 

sedikit dengan kata lain meningkatnya jumlah tenaga kerja. 

5. Nilai produksi  

Menurut Sudarsono dalam Subekti (2007), nilai produksi merupakan seluruh 

tingkat suatu produksi yang berdasarkan atas harga jual produk-produk tersebut 

menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh suatu peruahaan dalam satu 

periode yang pada akhirnya akan dijual kepada pembeli.  
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Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi yaitu naik atau 

turunnya permintaan pasar terhadap hasil produksi dari perusahaan tertentu yang 

dapat terlihat dari besarnya jumlah produksi dan harga barang modal seperti alat 

yang digunakan dalam kegiatan produksi (Sudarsono, 1988 :35) 

Menurut Swastha (1995), bahwasanya suatu perusahaan dalam melakukan 

penjualan memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut : 

a Mencapai volume penjualan tertentu. 

b Mendapatkan laba tertentu 

c Menunjang pertumbuhan perusahaan  

Pada keadaan dilapangan, kegiatan penjualan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yaitu sebagai berikut : 

a. Kemampuan dan kondisi penjual, artinya bahwa perlunya usaha penjual 

untuk meyakinkan pembeli agar dapat mencapai sasaran penjualan sesuai 

target, maka yang perlu diperhatikan yaitu jenis dan karakteristik barang 

yang dijual, harga baang dan syarat-syarat penjualan seperti pelayanan. 

b. Konisi pasar, artinya bahwa penjual perlu memperhatikan aspek jenis pasar, 

frekuensi pembelian, kebutuhan dan keinginan konsumen agar tercapainya 

tujuan kegiatan penjualan. 

c. Modal, artinya bahwa modal sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan 

penjualan diantaranya untuk memenuhi sarana promosi serta alat 

transportasi. 

d. Kondisi organisasi perusahaan, Artinya bahwa didalam suatu perusahaan 

penanganan penjualan biasanya dilakukan oleh bagian penjualan. Lain hal 
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dengan perusahaan kecil yang biasanya bagian penjualan ditangani oleh 

bagiian yang menjalankan bagian lainnya. 

e. Faktor faktor lain seperti periklanan yang bertujuan untuk meningkatkan 

penjualan, Pengusaha dalam mempekerjakan seorang karyawan karena 

alasan untuk membantu kegiatan produksinya untuk dijual kepada 

konsumen.  

Dengan demikian permintaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan 

dipengaruhi oleh tingkat permintaan barang atau jasa dari konsumeni permintaan 

(Simanjuntak, 1985). Oleh karena itu perusahaan harus memiliki tenaga kerja yang 

benar-benar mampu menghadapi persaingan yang terjadi. Faktor yang 

mempengaruhi meningkatnya tenaga kerja adalah tingkat permintaan pasar 

terhadap barang produksi suatu perusahaan. IndApabila permintaan barang atau 

jasa meningkat, maka produksi barang perusahaan memiliki kecenderungan untuk 

meningkat dengan kata lain produsen akan menambah jumlah tenaga kerjanya 

(Sumarsono, 2003).  

6. Teori investasi 

Menurut Dornbush (1994), investasi adalah pengeluaran yang di tujukan untuk 

mempertahankan serta meningkatkan stok barang modal.sedangkan barang stok 

modal terdiri dari pabrik, mesin, kantor dan produk produk yang tahan lama lainnya 

yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal juga meliputi rumah, tempat 

tinggal dan juga persediaan. 

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli 

barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan 
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dalam memproduksi suatu barang dan jasa dalam perekonomian. Didalam 

perekonomian makro kenaikan investasi aka meningkatkan permintaan agregat dan 

pendapatan nasional. Peningkatan permintaan agregat akan mengubah kapasitas 

produksi yang kemudian diikuti oleh pertambahan dalam kebutuhan tenaga kerja 

untuk memenuhi kebutuhan produksi, yang menandakan bertambahnya lapangan 

pekerjaan (Sukirno, 2011) 

Menurut Waluyo (2009), investasi yang dilakukan akan mendorong kegiatan 

ekonomi suatu negara yaitu penyerpan tenaga kerja, peningkatan output yang 

dihasilkan, penghematan devisa. Ada dua jenis investasi yaitu investasi financial 

dan investasi riil. Investasi riil merupakan investasi terhadap barang modal (barang 

tahan lama) yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi financial 

merupkan kegiatan investasi yang dilakukan terhdap surat berharga seperti obligasi 

dan sham. 

Investasi yang biasa disebut dengan penanaman modal atau pembentukan 

modal. Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran oleh produsen untuk pembelian 

barang dan jasa untuk menambah modal yang ingin digunakan untuk perluasan 

pabrik (Boediono, 2001). 

Penanam modal pada sektor industri dapat menentukan tingkat investasinya 

pada sektor industri dengan mempertimbangkan faktor – faktor sebagai berikut: 

a. Tingkat keuntungan investasi. 

b. Tingkat bunga. 

c. Keaadaan ekonomi dimasa yang akan datang. 

d. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 
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e. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Dengan demikian besarnya tingkat investasi akan mempengaruhi tingkat 

penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, tingkat investasi akan mempengaruhi 

tingkat penyerapan tenaga kerja (Sukirno, 1997) 

7. Hubungan jumlah unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja. 

Unit usaha merupakan suatu unit yang melakukan kegiatan mengolah barang 

mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang menghasilkan nilai 

tambah atau keuntungan. Hasil produksi dari setiap industri tidak hanya berupa 

barang atau jasa. Unit usaha sangat berkaitan dengan tenaga kerja, karena 

berjalannya suatu industri atau suatu unit usaha tertentu memerlukan tenaga kerja 

dalam melakukan kegiatannya. 

Hubungan antara jumlah unit usaha atau jumlah industri terhadap tenaga kerja 

adalah positif, semakin meningkat jumlah unit usaha atau jumlah industri, maka 

penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan. Begitu sebaliknya, apabila 

berkurangnya jumlah unit usaha maka penyerapan tenaga kerja akan berkurang  

(Rejekiningsih, 2004:4) 

8. Hubungan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja 

Nilai produksi merupakan harga yang diperoleh dari penjualan terhadap hasil 

produksi yang berupa barang atau jasa oleh suatu unit usaha dalam satu periode. 

Hubungan antara nilai produksi dengan penyerapan tenaga kerja adalah positif. 

Dimana apabila permintaan hasil produksi meningkat maka produsen akan 

menambah jumlah produksinya, dengan jumlah produksi yang meningkat, maka 
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pendapatan suatu perusahaan akan meningkat, maka suatu perusahaan akan 

menambah jumlah tenaga kerjanya yang agar target produksi serta target 

pendapatan pendapatan yang meningkat tercapai (Sumarsono, 2003:69-70). 

9. Hubungan investasi terhadap terhadap penyerapan tenaga kerja 

Investasi merupakan pengeluaran penanam modal untuk membeli barang 

barang modal serta perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang atau jasa dalam perekonomian. Dalam ekonomi makro, 

investasi merupakan kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan membeli barang 

modal dan bukan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk membeli barang-

barang (Sukirno, 2002). 

Hubungan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif. Dengan 

adanya investasi, penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Sedangkan didalam 

ekonomi makro, peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan 

didalam permintaan agregat akan merubah jumlah produksi suatu perusahaan, 

ketika jumlah produksi meningkatk maka jumlah tenaga kerja akan meningkat agar 

target produksi terpenuhi.  

C. Kerangka Berfikir 

Didalam penelitian ini, variabel yang dimaksud yaitu (X1), jumlah unit usaha 

(X2), nilai produksi (X3) investasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah unit 

usaha pada sektor industri dan akan meningkatkan nilai produksi pada unit usaha 

sektor industri dengan adanya peningkatan variable tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan penyerapan  tenaga kerja (Y). Jika terjadi kenaikan pada investasi 
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pada sektor industri maka peningkatan jumlah unit usaha pada sektor industri 

sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat untuk melakukan peningkatan 

nilai produksi pada sektor industri. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau 

salah jika mengacu pada suatu kejadian yang diamati dan di ujisecara empiris. 

Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman peneliti untuk mengarahkan 

penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan (Kuncoro, 2013). 

Sesuai dengan pernyataan diatas maka hipotesis yang akan diajukan dalam 

penelitian ini yaitu Diduga jumlah unit usaha, nilai produksi, investasi sektor 

industri berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 
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