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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan pada 

industri genteng di Desa Kalibagor, maka diperlukan penelitian terdahulu yang 

sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini sebagai acuan atau 

pembanding dalam memperkuat atas hasil yang didapatkan pada penelitian ini. 

Fadliilah (2012), dalam penelitiannya tentang penyerapan tenaga kerja pada 

industri ikan asin di Kota Tegal. Dalam penelitian tersebut ditemukan upah negatif 

dan tidak berpengaruh signifikan, ini disebabkan karena tenaga kerja disana tidak 

terlalu sensifit terhadap adanya perubahan upah yang didapatkan oelh pekerjanya. 

Modal berpengaruh positif signifikan, hal ini disebabkan dalam proses produksinya 

masih bersifat manual dan apabila modal naik maka akan ada penambahan bahan 

baku, sehingga dengan adanya penambahan bahan baku tentunya membutuhkan 

tambahan tenaga kerja untuk memproses bahan baku tersebut. variabel 

produktivitas berpengaruh negatif signifikan, ini dikarenakan hasil yang diproduksi 

masih sama walaupun produktivitas dari tenaga kerjanya meningkat. 

 Purnomo (2013), yang melakukan penelitian pada penyerapan tenaga kerja 

industri anyaman bambu di Kabupaten Bayuwangi. Dalam penelitiannya 

ditemukan hasil bahwa upah berpengaruh positif signifikan, hal ini disebabkan 

tenaga kerja yang bekerja pada industri tersebut hanya dijadikan pekerjaan 

sambilan. Variabel modal berpengaruh negatif tidak signifikan dikarenakan para 
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pengusaha lebih memilih menambah jam kerja dalam proses produksi dari pada 

menambah tenaga kerja baru untuk proses produksinya. Omset penjualan 

berpengaruh positif signifikan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan 

terhadap barang yang diperjualkan, sehingga perusahaan untuk memenuhi 

permintaan tersebut tentu akan membutuhkan tenaga kerja baru untuk 

memproduksinya.  

Pradana (2014), dalam penelitiannya tentang penyerapan tenaga kerja pada 

inudstri prabot rumah tangga dari kayu di Kabupaten Klaten. Pradana menjelaskan 

bahwa upah berpengaruh negatif dan tidak signifikan, ini disebabkan tenaga kerja 

yang dimiliki oleh industri tersebut jumlah tetap dan perusahaan tersebut lebih 

mempertahankan tenaga kerjanya dari pada menambah tenaga kerja. Modal 

berpengaruh positif signifikan, dikarenakan ketika modal yang digunakan 

meningkat maka bahan baku juga meningkat, sehingga dengan adanya peningkatan 

bahan baku dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Nilai Produksi 

berpegaruh positif signifikan dikarenakan adanya permintaan terhadap barang yang 

diproduksi. 

 Darusman (2015), dalam penelitiannya tentang penyerapan tenaga kerja pada 

industri rajutan di Kota Bandung. Penelitian tersebut menggunakan variabel tingkat 

upah, volume penjualan, produktivitas, bahan baku dan mesin. Ditemukan volume 

penjualan berpengaruh positif signifikan, ini dikarenakan adanya penambahan 

produksi yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan volume penjualan, sehingga 

perusahaan tersebut tentu akan menambah tenaga kerja baru. Mesin berpengaruh 



11 
 

positif signifikan, ini dikarenakan mesin yang digunakan untuk mengoprasikan 

masih secara manual oleh tenaga kerja, sehingga jika terjadi penambahan mesin 

tentunya akan diikuti dengan penambahan tenaga kerja baru untuk 

mengoprasikanya. 

Zamrowi (2007), dalam penelititan yang tentang penyerapan tenaga kerja 

pada industri Mebel di Kota Semarang. Zamrowi menjelaskan bahwa upah 

berpengaruh negatif signifikan, hal ini dikarenakan ketika terjadi kenaikan tingkat 

upah pekerja, pengusaha cenderung akan mengurangi penggunaan tenaga kerja 

kemudian menggantikan peran tenaga kerja tersebut dengan menambah alat 

produksi. Produktivitas berpengaruh negatif signifikan, ini dikarenakan tingkat 

produktivitas tenaga kerja akan berdampak pada permintaan tenaga kerja oleh 

perusahaan. Modal berpengaruh positif signifikan, hal ini disebabkan karena 

penggunaan modal yang jumlahnya meningkat tentu akan menyebabkan 

penggunaan bahan baku meningkat dan untuk mengolah bahan baku tersebut 

tentunya akan butuh tenaga kerja baru. Non upah berpengaruh negatif signifikan 

dikarenakan dengan adanya peningkatan dalam pengeluaran biaya non upah, 

perusahaan lebih memilih mengurangi tenaga kerja untuk meminimalkan biaya 

pengeluarannya. 

B. Tenaga Kerja 

Menurut UURI Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 tentang 

Ketenagakerjaan: “tenaga kerja adalah setiap orang yang bisa melakukan pekerjaan 
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dan bermanfaat bagi orang lain dengan menghasilkan suatu barang atau jasa, maka 

itu disebut tenaga kerja”. 

Menurut badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah penduduk usia kerja 

yang berumur 15 tahun atau lebih. Sumber daya manusai terbagi menjadi dua yaiu 

Pertama, jasa manusia yang diberikan pada saat proses produksi (aspek kualitas) 

dan kedua, yang menyangkut kemampuan bekerja dalam memberikan jasa (aspek 

kuantitas). Secara fisik kemampuan SDM diukur dengan usia. Jika seseorang 

masuk ke dalam kategori usia kerja maka orang tersebut bisa dianggap mampu 

bekerja atau disebut manpower. 

C. Kesempatan Kerja 

Menurut Tambunan (dalam Haris, 2013) kesempatan kerja merupakan 

kemampuan dalam menampung tenaga kerja dari suatu perusahaan atau instansi. 

kesempatan kerja dapat menampung tenaga kerja jika lapangan pekerjaan dengan 

jumlah tenaga kerja banyak unitnya itu seimbang. 

Menurut Sukirno (2000:68), kesempatan kerja merupakan suatu keadaan 

dimana para penduduk tenaga kerja mendapatkan kemudahan memperoleh 

pekerjaan pada tingkat upah tertentu yang sesuai dengan keinginan mereka. 

D. Permintaan Tenaga Kerja 

Menurut Sumarsono (Zamrowi, 2007) Permintaan tenaga kerja berkaitan 

dengan jumlah tenaga kerja yang akan diperlukan oleh suatu perusahaan atau 

industri. Jika permintaan perusahaan akan hasil produksinya meningkat, maka 

perusahaan tersebut tentu akan menambah jumlah produksinya dengan tujuan untuk  
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memaksimalkan keuntungan atau laba. Secara otomatis ini akan berdampak pada 

permintaan terhadap tenaga kerja, dimana dengan menambah jumlah produksi 

barang tentunya untuk mengolah dan memproduksinya akan membutuhkan 

tambahan tenaga kerja. sehingga jika dilihat pada kurva permintaan tenaga kerja 

bergeser ke arah kanan. 

Menurut (Kusnendi, 2003: 6.35) faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan tenaga kerja sebagai berikut: 

1. Permintaan pasar akan hasil produksi produsen 

Jika permintaan akan hasil produksi barang meningkat yang disebabkan oleh 

banyaknya permintaan dari konsumen, tentu produsen akan menambah produksi 

barangnya, sehingga penggunaan tenaga kerja akan bertambah demi mengikuti 

permintaan konsumen terhadap barang tersebut.  

2. Modal dan teknologi 

Perubahan modal dan teknologi dapat mempengaruhi permintaan produsen 

terhadap tenaga kerja. Jika penggunaan modal lebih mengarah pada pembelian 

mesin-mesin atau peralatan produksi dengan tujuan agar meningkatkan proses 

produksi, maka yang terjadi adalah tenaga kerja akan tergantikan oleh mesin, 

sehingga terjadi penurunan permintaan tenaga kerja. 

Jika teknologi yang digunakan pada proses produksi lebih ke sifat padat modal 

(capital deepening). Hal ini mengartikan bahwa produktivitas dari tenaga 

kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas modal. Jika teknologi 

yang digunakan lebih ke sifat padat tenaga kerja (labor deeping), maka dapat 
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diartikan produktivitas tenaga kerja yang dipakai lebih tinggi dibandingkan 

dengan produktivitas modal. 

3. Kualitas tenaga kerja 

semakin tinggi tingkat kualitas atau produktivitas dari tenaga kerja, maka 

permintaan terhadap tenaga kerja tersebut akan tinggi. 

E. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri 

Penyerapan tenaga kerja merupakan cerminan dari ketersediaannya lapangan 

pekerjaan yang sudah terisi  tenaga kerja. Penduduk yang bekerja pada suatu 

perusahaan atau industri dikarenakan adanya permintaan terhadap tenaga kerja, 

sehingga penyerapan tenaga kerja dapat disebut juga sebagai permintaan tenaga 

kerja (Kuncoro, 2002: 39). 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu faktor 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang hanya 

dipengaruhi oleh keadaan yang ada di dalam perusahaan atau industri itu sendiri 

seperti, permodalan, tenaga kerja, mesin, bahan baku dan lain sebagainya. 

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi dari luar 

perusahaan atau industri seperti, adanya inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi 

dan lain sebagainya. Faktor internal yang berasal dari dalam unit usaha itu sendiri 

seperti berikut ini: 

 Modal  

Modal dengan tenaga kerja tidak dapat terpisahkan karena modal dengan 

tenaga kerja keduanya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam faktor 
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produksi. Modal bisa digunakan untuk membeli mesin dan peralatan produksi atau 

mengembangkan unit usaha baru. Modal bisa berupa peralatan dan struktur yang 

dipakai saat proses produksi atau kata lainnya modal merupakan akumulasi barang 

atau peralatan yang pada saat awal berdirinya industri hingga pada saat ini barang 

tersebut masih digunakan pada saat proses produksi. Seperti peralatan, mesin, 

bahan baku, angkutan dan gedung (Mankiw, 2011: 501). 

a. Modal Menurut Sumber  

1) modal Sendiri 

Modal yang berasal dari para pemilik itu sendiri berupa kekayaan yang 

terikat secara permanen. 

2) modal Asing 

Modal ini berasal dari pihak luar yang sifatnya berupa pinjaman modal. 

Modal ini tidak terikat secara permanen, karena modal ini akan 

dikembalikan kepada pihak pemberi pinjaman dengan waktu yang sudah 

ditentukan (Alma, 2012: 249). 

b. Modal Menurut Sifatnya 

Sifat modal terbagi menjadi dua yaitu pertama, modal tetap yang 

penggunaannya tidak akan habis dalam sekali proses produksi. Contoh: gedung, 

mesin dan alat angkut. Kedua yaitu modal lancar yang penggunaannya habis 

dalam sekali proses produksi atau berubah bentuk menjadi barang jadi. Contoh: 

bahan baku dan bahan-bahan penolong (Prishardoyo, 2005: 67). 
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c. Modal Menurut Fungsi 

1) Modal Tetap 

Modal tetap yang bisa berulang-ulang dan memiliki umur penggunaannya 

lebih dari satu tahun (aktiva tetap). Seperti bangunan, mesin, kendaraan, 

peralatan dan inventaris lainnya yang biasanya dikeluarkan pada awal usaha 

tersebut didirikan. 

2) Modal Kerja 

Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk membelanjai operasi 

sehari-hari. Seperti membeli bahan baku, perawaatan, air, listrik, 

pemeliharaan, telepon, dan pembayaran lainnya (Prawirosentono, 2002: 

129). 

 Penerimaan Penjualan 

Penerimaan penjualan merupakan Total Revenue (TR) atau hasil dari 

penjualan output dimana untuk mengetahui penerimaan penjualannya bisa dilihat 

dari jumlah unit yang terjual dikalikan dengan harga barang (Mankiw, 2011: 332), 

jika dirumuskan secara matematis adalah sebagai berikut: 

TR = P x Q 

Keterangan: 

Q = Quantity (jumlah barang) 

TR = Total Revenue (penerimaan total) 

P   = Price (harga barang) 
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Penjualan merupakan sumber utama produsen yang berupa uang dari hasil 

barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Semakin besar 

penjualan maka pendapatan produsen juga akan besar (Simamora, 2000: 24). 

a. Klasifikasi Barang 

1) Berdasarkan wujud 

a) Barang berwujud fisik yang bisa dilihat, diraba, dipegang, disimpan, 

dipindahkan dan perlakuan fisik lainnya. 

b) Jasa merupakan aktivitas yang ditawarkan kepada konsumen yang 

memiliki manfaat dan kepuasan tersendiri. seperti jasa reparasi, jasa ojek 

dan lain sebagainya. 

2) Berdasarkan daya tahan 

a) Barang tidak tahan lama atau nondurable goods, barang yang secara 

pengunaannya dapat habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

yang hanya umur ekonomis dari barang tersebut kurang dari satu tahun. 

b) Barang tahan lama atau durable goods, barang yang secara 

pemakaiannya tahan lama dengan umur ekonomis dari barang tersebut 

lebih dari satu tahun (Kotler, 2000: 451). 

b. Tujuan Penjualan Produk 

Kegiatan penjualan produk merupakan kegiatan yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan karena dengan menjual produknya perusahaan tersebut akan 

mendapatkan penghasilan dan tentu akan berpengaruh pada keberlangsungan 
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dari perusahaan itu sendiri ke depannya. Tanpa adanya kegiatan tersebut 

perusahaan tentunya akan mengalami kerugian bahkan bangkrut, maka tujuan 

umum perusahaan melakukan kegiatan penjualan sebagai berikut: 

a) Mencapai volume penjualan tertentu. 

b) Mendapat laba tertentu. 

c) Menunjang pertumbuhan perusahaan (Swastha, 2005: 404). 

F. Hubungan Variabel Dependen Terhadap Independen 

Pada bagian ini akan dibahas keterkaitan atau pengaruh antar variabel–

variabel yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut: 

 Hubungan Variabel Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Pradana (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jika modal 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan besar, maka bahan baku juga meningkat 

sehingga dengan adanya penambahan bahan baku tersebut tentu membutuhkan 

tenaga kerja yang banyak. Penambahan modal terhadap setiap industri dapat 

meningkatkan bahan baku atau dapat mengembangkan usaha baru (menambah 

jumlah usaha). Dengan semakin banyak usaha yang berkembang atau berdiri maka 

dapat menyerap tenaga kerja. (Zamrowi, 2007). 

 Hubungan Variabel Penerimaan Penjualan Terhadap Penyerapan Tenaga  

Kerja 

Sifat permintaan tenaga kerja adalah derived demand, artinya permintaan 

tenaga kerja oleh perusahaan atau industri tergantung dari besar kecilnya 

permintaan konsumen terhadap barang yang ditawarkan. Perusahaan harus dapat 
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mengstabilkan atau bahkan meningkat permintaan konsumen terhadap barang 

produksinya. Perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing yang baik pada 

pasar dalam negeri maupun luar negeri, sehingga permintaan konsumen dapat 

terjaga kestabilannya (Sumarsono, 2003: 70). 

Apabila volume penjualan suatu perusahaan meningkat, maka industri 

tersebut harus menambah produksi. Penambahan produksi tentunya akan 

berdampak pada penambahan tenaga kerja, semakin tinggi jumlah barang yang 

diminta oleh konsumen, maka barang yang diproduksi jumlahnya akan meningkat, 

sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diminta oleh industri tersebut 

akan meningkat (Darusman, 2015). 

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat volume atau penjualan. 

Semakin besar penjualan perusahaan maka akan mendorong perusahaan atau 

industri untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat di 

tingkatkan demi mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014: 43). 

G. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan asumsi variabel-variabel yang digunakan pada penelitian 

industri genteng di Desa Kalibagor Situbondo yaitu berupa modal kerja dan 

penerimaan penjualan. Maka kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

Modal (X1) 

Penerimaan Penjualan (X2) 

Penyerapan Tenaga Kerja (Y) 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Keterangan: 

Modal dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja apabila modal 

digunakan untuk menambah bahan baku demi meningkatkan produksi barang. 

Ketika terjadi penambahan bahan baku, industri tersebut akan membutuhkan tenaga 

kerja baru untuk melakukan proses produksinya, sehingga permintaan akan tenaga 

kerja tersebut akan meningkat.  

Penerimaan penjualan juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. 

Apabila terjadi peningkatan permintaan konsumen terhadap barang yang dijual, 

tentu industri tersebut akan berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen, 

karena demi memaksimalkan keuntungan. Adanya permintaan konsumen yang 

meningkat, maka industri tersebut akan menambah produksi barangnya sehingga 

akan menciptakan peluang lapangan kerja karena industri tersebut membutuhkan 

tenaga kerja baru untuk membantu proses produksinya. 

H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hal diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Variabel modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada sentra industri genteng di Desa Kalibagor Situbondo. 

2. Variabel penerimaan penjualan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada sentra industri genteng di Desa Kalibagor 

Situbondo. 


