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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan 

pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga 

kerja 3 wilayah industri di Jawa Timur. Penelitian sebelumnya digunakan 

untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan penelitian tersebut. 

 Safri (2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel independen yakni PDRB, 

Upah Minimum dan Pengeliaran Pemerintah. Hasil penelitian  

menunjukkan dalam penelitian ini bahwa variabel PDRB berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel Upah Minimum 

Provinsi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel 

Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi Jambi. 

 Indradewa & Natha (2013). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel independen yakni 

inflasi, PDRB dan upah minimum. Hasil penelitian menunjukkan dalam 

penelitian ini bahwa variabel Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan 

tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga  kerja. Variabel PDRB 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Variabel Upah Minimum 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi Bali.
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  Pangastuti (2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

 penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel independen yakni PDRB, upah 

 minimum, pengangguran dan PAD. Hasil penelitian menunjukkan dalam 

 penelitian ini bahwa variabel PDRB memiliki hubungan negatif dan 

 signifikan. Variabel Upah Minimum memiliki pengaruh positif dan 

 tidak  signifikan. Variabel  Pengangguran memiliki pengaruh positif dan 

 tidak  signifikan. Variabel  PAD memiliki hubungan positif dan 

 signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

 Hubungan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

adanya perbedaan dan persamaan variabel. Untuk perbedaannya penelitian 

ini mengunakan seluruh sektor PDRB dan tenaga kerja seluruh sektor  serta 

pada objek penelitian pada 3 wilayah industri kabupaten di Jawa Timur 

untuk periode 2008 – 2017 . Sedangkan persamaan yaitu adanya variabel 

inflasi PDRB, upah minimum serta penyerapan tenaga kerja dalam 

penelitian saat ini maupun penelitian terdahulu 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan faktor 

penting dalam sebuah proses produksi. Faktor produksi tersebut adalah 

tenaga kerja sehingga sampai dapat menghasilkan suatu barang dan jasa 

akhir.  



10 
 

 
 

Menurut badan pusat statistik tenaga kerja adalah penduduk usia 

kerja yang berumur 15 tahun keatas, sedangkan penduduk dibawah 15 

tahun digolongkan bukan tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja yaitu 

salah satu kegiatan dari pengusaha dan pencari kerja bertemunya dalam 

lowongan pencari kerja atau proses hubungan kerja, tenaga kerja yang 

masuk dalam usia kerja adalah berumur 15-64 tahun. Adapun tenaga 

kerja dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 

a. Angkatan kerja  adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau 

mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang 

sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian 

yaitu : a) bekerja adalah angkatan kerja yang melakukan 

pekerjaan dengan bertujuan memperoleh atau mendapatkan 

keuntungan dari lamanya bekerja. b) pengangguran adalah 

dimana mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja 

dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu. 

b. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatan 

tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia 

kerja dengan kegiatan mengurus rumah tangga, sekolah dan lain-

lain. 
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2. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja yaitu banyaknya dari tenaga kerja yang 

digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Jumlah dari tenaga kerja 

telah bekerja dan terserap dalam sektor perekonomian dimana hal 

tersebut mempunyai dampak menghasilkan barang maupun jasa dalam 

jumlah yang besar. Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja secara 

bersama sehingga dapat menentukan upah keseimbangan dan suatu 

keseimbangan tenaga kerja. Dalam arti penyerapan tenaga kerja 

berbeda-beda cara bekerja, bias dibedakan sesuai jenis pendidikanya, 

keahlian maupun pengalaman kerja disektor formal.  

3. Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah 

dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, dimana hubungan kedua 

biasanya bersifat negatif. Dimana permintaan tenaga kerja turunan dari 

permintaan barang dan jasa. Tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara 

jangka panjang dan jangka pendek. A) permintaan kerja dalam jangka 

pendek, dapat dibedakan menjadi permintaan oleh individu perusahaan 

atau industri dan permintaan tenaga kerja oleh pasar tenaga kerja. 

Permintaaan individu perusahaan akan membentuk permintaan tenaga 

kerja oleh industri. Sedangkan permintaan kerja oleh seluruh industri 

akan membentuk permintaan tenaga kerja oleh pasar tenaga kerja. B)  

permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang, dalam arti bahwa semua 
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input atau faktor produksi bersifat variabel, yang bertujuan perusahaan 

meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan menekan biaya produksi 

tersebut.  

4. Penawaran Tenaga Kerja 

Penawaran tenaga kerja merupakan suatu hubungan antara tingkat 

upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melalui efek 

subtitusi, perubahan upah menyebabkan perubahan pada opportunity 

cost. Jangka pendek keseimbangan penawaran terjadi saat kurva 

marginal rates of substitution bersinggungan dengan kurva kendala 

waktu anggaran. Dimana seseorang akan bekerja sepenuhnya terjadi 

akibat efek subtitusi. Apabila suatu tingkat upah tinggi maka akan 

banyak orang yang menawarkan tenaga kerjanya, yang mengukur 

tenaga kerja adalah angkatan kerja. Diaman angkatan kerja tersebut 

merupakan seseorang yang sudah memasuki usia produksi baik sudah 

bekerja maupun belum bekerja.  

5. Inflasi 

Inflasi adalah suatu proses dimana terjadi kenaikan harga-harga 

yang berlaku dalam suatu perekonomian. Jika tingkat inflasi meningkat, 

maka harga barang dan jasa akan ikut naik, apabila permintaan akan 

barang dan jasa akan turun dan berakibat perusahaan akan merugi 

permintaan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga jumlah 

tenaga kerja yang bekerja menurun.  
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Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik 

secara umum dan terus menerus, akan tetapi kenaikan harga dari satu 

atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila 

kenaikan tersebut meluas yang mengakibatkan kenaikan pada sebagian 

besar dari harga-harga barang lainnya (Boediono, 2008). 

6. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai macam kegiatan ekonomi 

disuatu daerah dalam periode. Kemampuan suatu daerah dapat dilihat 

dari PDRB dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. 

Dalam hal ini besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing 

daerah sangat bergantng pada potensi sumber daya yang dimilikinya dan 

faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar 

daerah. Dalam perekonomian suatu Negara, masing-masing tergantung 

pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling membutuhkan baik 

dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhir. Sektor industri 

memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, 

hasil dari sektor industri di butuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Regional 

Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) merupakan 
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nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada 

setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 

harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagain dasar 

dimana perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik 

Regional Bruto (ADHK) Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan 

menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Atas Dasar 

Harga Berlaku digunakan untuk menunjukkan besaran struktur 

perekonomian dan peranan sektor ekonomi.  

7. Upah Minimum Regional 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/ buruh 

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja yang ditetapkan dan dibayar 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang 

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu 

pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan tersebut. (Putri & Soelistyo, 

2018) menjelaskan bahwa upah adalah pembayaran yang diperoleh 

sebagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh pengusaha 

kepada tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah 

tenaga kerja yang diminta perusahaan atau instansi tertentu, perubahan 
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tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi 

perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan Anggrainy (2013) mengatakan bahwa 

upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap permintaan tenaga 

kerja, dengan kata lain temuan tersebut menjelaskan bahwa kenaikan 

upah minimum akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja 

sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja juga berkurang. Rizal Azaini, 

(2014)menyatakan bahwa bertambahnya nilai upah bias menyebabkan 

meningkatnya kehidupan layak seseorang pekerja, tetapi jika 

peningkatan upah yang telah ditetapkan terlalu tinggi yang tidak sesuai 

dengan peningkatan produksi kerja akan mendorong perusahaan untuk 

melakukan pengurangan terhadap penggunaan tenaga kerja dengan 

menurunkan produksi dan menggunakan teknologi padat modal. Oleh 

karna itu dilakukan karena beban yang terlalu tinggi yang ditanggung 

perusahaan akibat bertambahnya upah. 

8. Hubungan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja 

Inflasi terjadi pada perekonomian memiliki beberapa dampak yang 

diantaranya yakni inflasi menyebabkan perubahan output dan tenaga 

kerja. Dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih 

atau kurang dari yang telah ditentukan tergantu instansi yang terjadi. 

Perusahaan akan menambah jumlah output apabila masih terjadi inflasi 

ringan. Tujuan perusahaan menambah output tentu juga dibarengi 

penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja. Dengan kondisi itu 
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permintaan akan tenaga kerja juga meningkat yang selanjutnya 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akan mendorong 

laju perekonomian.  

9. Hubungan PDRB terhadap Penyerapan tenaga kerja 

Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat sebagai 

perekonomian total. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan 

kerja dan memberikan kesempatan pada perusahaan dalam upaya 

meningkatkan penggunaan tenaga kerja guna untuk meningkatkan faktor 

produksi perusahaan tersebut. Selain itu dapat mengurangi jumlah angka 

pengangguran jika terjadi peningkatan tenaga kerja. Jika PDRB 

meningkat maka permintaan jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, 

dimana peningkatan Produk Domestik Regional Bruto berbanding 

dengan naiknya pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran 

masyarakat bertambah. Oleh karna itu kemakmuran masyarakat 

bertambah akan menyebabkan banyaknya atau tersedianya lowongan 

kerja yang dapat menguragi angka pengangguran. 

10. Hubungan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja 

Upah naik maka akan berdampak meningkatnya biaya produksi 

perusahaan yang mana akan meningkat harga barang per unitnya. 

Apabila kenaikan harga pada suatu barang sehingga tingkat konsumsi 

akan menurun. Sehingga banyak produk yang tidak habis terjual karena 

berkurangnya konsumsi masyarakat dan perusahaan memaksa untuk 

mengurangi jumlah produksi. Dengan adanya pengurangan jumlah 
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produksi suatu barang maka akan membuat kebutuhan akan tenaga kerja 

berkurang. 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. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian 

terdahulu diduga bahwa inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan upah 

minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka kerangka 

pemikiran dapat dirumuskan pada gambar di bawah ini : 
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Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 

inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan upah minimum berpengaruh 

signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada 3 wilayah industri 

di Jawa Timur. 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pada tinjauan teori  penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran, maka dugaan sementara hipotesis yang dipakai adalah : 

H0 = 0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Inflasi, PDRB 

dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada 3 wilayah 

industri di Jawa Timur antara tahun 2008-2017.   

H1 = 0 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari Inflasi, PDRB dan 

upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada 3 wilayah industri 

di Jawa Timur antara tahun 2008-2017 


