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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan lima penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis pengaruh Upah 

Modal dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UMKM. 

Yuditya (2014) dalam jurnal ilmiahnya memaparkan Berdasarkan hasil 

perhitungan Eviews versi 6.0 yang menunjukan hasil uji t variabel Upah (X1) 

menunjukan nilai probabilitas (0,339) yang artinya Upah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan Variabel modal (0,000) dan 

nilai produksi (0,000) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

Divianto (2014) memaparkan Uji t untuk variabel upah dapat dilihat dari 

signifikansi varibel tersebut. Hasilsignifikansi pengujian sebesar 0,099 menunjukan 

bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05menggambarkan pengaruh yang tidak 

signifikan antara upah/gaji terhadap penyerapan tenaga kerja.  

Variabel modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan 

tenagakerja, hasil penelitian ini memperkuat penelitian oleh Irsan(1993).Untuk uji 

t padavariabel modal. Hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukan 

bahwa nilaitersebut lebih kecil dari 0,05 menggambarkan pengaruh yang signifikan 

antara Modal (X3)terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). 



9 

 

Pradana,  (2014) dalam penelitiannya menunjukan variabel upah berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel 

modal dan nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan. 

Fadiilah (2012), dalam penelitiannya menunjukkan variabel upah berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenga kerja, variabel produktivitas 

berpengaruh negatif dan signifkan terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel 

modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil ikan asin di Kota Tegal. Dengan nilai koefisien determinasi atau 

R-Square yang didapatkan sebesar 0,934. Hal ini menunjukkan bahwa 93,4% 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil ikan asin di Kota Tegal secara bersama-

sama dijelakan oleh variasi ke tifga variabel indpenden. Sedangkan sisanya ,6,6% 

dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model. 

Zamrowi (2007), dalam penelitiannya variabel upah, produktivitas, modal dan 

non upah berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil mebel 

di Kota Semarang. Pengaruh dari keempat variabel tersebut cukup besar dengan 

koefisien determinasi (R2) yang tinggi, yaitu sebesar 0,741. Dengan demikian 

variasi perubahan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil mebel di Kota 

Semarang sebesar 74,1% dijelaskan oleh variabel unit usaha, modal dan tingkat 

upah. Sedangkan sisanya 25,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
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2.2 Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tenteng 

Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan: 

“tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat”. 

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

yang berumur 15 tahun atau lebih. Sumber daya manusia atau human resources 

mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung 

pengertiaan usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalalm proses produksi. 

Sumber daya manusia ini mencermintakan kualitas usaha yang diberikan oleh 

seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Pengertiaan pertama ini mengandung aspek kualitas. Kedua, sumber daya 

manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau 

usaha tersebut. pengertian kedua ini mengandung aspek kuantitas. Secara fisik 

kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia 

kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut 

dinamakan tenaga kerja atau manpower. 

2.3 Kesempatan Kerja 

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saya akan membawa beban 

tersendiri bagi perekonomian, yaitu perlunya penciptaan atau perluasan 

kesempatan kerja. jika kesempatan kerja baru tidak cukup mampu menampung 
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semua angkatan kerja baru, dengan kata lain tambahan permintaan akan tenaga 

kerja lebih kecil dari pada tambahan penawaran tenaga kerja, maka akibatnya 

sebagian angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan akan menambah 

barisan pengangguran yang sudah ada (Kusnendi, 2003:6.16). 

Menurut Tambunan (dalam Haris. R, 2013) kesempatan kerja merupakan 

besarnya adalah banyaknya orang yang tertampung untuk bekrja pada suatu 

perusahaan atau suatu instansi kesempatan kerja ini akan menampung semua 

tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi 

atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud dengan kesempatan 

kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu 

perusahaan atau instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga 

kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau 

seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. 

2.4 Permintaan Tenaga Kerja 

Menurut Sumarsono (Zamrowi, 2007) Permintaan tenaga kerja berkaitan 

dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi 

tertentu. Faktor yang bisa mempengaruhi permintaan tenaga kerja yaitu salah 

satunya jika permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen 

cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut 

produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. keadaan ini 

mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan. 
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Ada pendapat lain juga yang mengemukakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

1. Permintaan pasar akan hasil produksi produsen 

Permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan yang sifatnya 

diturunkan, didorong atau derived demand dari permintaan masyarakat akan 

barang dan jasa. Apabila permintaan masyarakat terhadap produk yang 

dihasilkan perusahaan meningkat maka perusahaan atau produsen 

cendereng untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Untuk maksud 

tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerja yang 

menghasilkan barang tersebut. 

2. Modal dan teknologi 

Perubahan modal dan teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

permintaan tenaga kerja. modal juga digunakan untuk membeli mesin-

mesin atau peralatan untuk melakukan peningkatan proses produksi. 

Dengan penambahan mesin-mesin atau peralatan produksi akan 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja hal ini dikarenakan mesin-

mesin atau peralatan produksi dapat menggantikan tenaga kerja. jadi 

semakin banyak modal yang digunakan utnuk membeli mesin-mesin atau 

peralatan produksi maka menurunkan permintaan tenaga kerja. 

Adanya perubahan penggunaan teknologi dapat menyebabkan kurva 

permintaan akan tenaga krja bergeser ke kanan atau ke kiri. Ke kiri bila 

perubahan teknologi itu sifatnya padat modal (capital deepening). Dan 
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beregeser ke kana bila perubahan teknologi itu lebih bersifat padat tenaga 

kerja (labor deeping). Perubahan teknologi yang sifatnya padat modal 

mengandung arti, kenaikan produktivitas tenaga kerja lebih rendah dari pada 

kenaikan produktivitas faktor produksi modal. Sedangkan perubahan 

teknologi yang sifatnya padat tenaga kerja atau padat karya ditandai oleh 

produktivitas tenaga kerga menjadi lebih besar dari pada produktivitas 

modal. 

3. Kualitas tenaga kerja 

Kualitas tenaga kerja juga mempengaruhi permintaan akan tenaga  kerja. 

semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitasnya maka 

permintaan akan tenaga kerja menjadi semakin lebih tinggi (Kusnendi, 

2003 : 6.35). 

2.5 Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri 

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi 

yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang 

bekerja terserap dan di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk 

bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. oleh karena itu, 

penyerapan tenga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja 

(Kuncoro, 2002: 39). 

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dipakai / 

digunakan oleh suatu industri / unit usaha tertentu dengan kata lain jumlah 

tenaga kerja yang bekerja dalam industri tersebut.  penyerapan tenaga kerja 
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memiliki 2 faktor yang mempengaruhinya yaitu dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor eksternalnya antara lain dari tingkat inflasi, pengangguran , 

tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat bunga. Faktor ini hanya pemerintah 

yang bisa mempengaruhi dan memperbaiki. Sedangkan faktor internalnya 

berasal dari dalam unit usaha / industri itu sendiri, antara lain sebagai berikut: 

1) Upah 

Menurut (Sumarsono, 2003:70) Upah sebagai suatu penerimaan sebagai 

imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu perkerjaan atau jasa yang 

telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentukuang yang 

ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undanganserta 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan 

termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. 

Upah sebagai kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa 

jumlah uang yang dibayarkan kepadanya(Mankiw, 2000). 

Upah memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, naiknya 

tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya 

akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi 

(Ehrenberg,2003).Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai 

akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain 

tetap, berarti harga tenagakerja relatif lebih mahal dari input lain. 
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2) Modal 

Dalam faktor produksi, modal dan tenaga kerja tidak bisa dipisahkan antar 

satu sama lain karena keduanya sangat penting untuk proses produksi. Modal 

dapat digunakan untuk membeli mesin atau peralatan produksi untuk 

mempercepat dan memaksimalkan hasil produksi. Modal juga bisa digunakan 

untuk memperluas kesempatan kerja dengan cara mengembangkan unit usaha 

baru. Dengan adanya penambahan mesin untuk meningkatkan proses produksi 

dan pengembangan usaha ini akan memberikan pengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja. karena apabila penambahan mesin atau peralatan produksi terus 

ditambahkan, ini akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Namun apabila 

modal digunakan untuk mengembangkan unit usaha baru, maka yang terjadi 

industri tersebut akan butuh tenaga kerja yang baru juga untuk memproduksi 

barangnya sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja. 

Para ekonom menggunakan istilah modal atau capital untuk mengacu pada 

stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam proses produksi. 

Artinya, modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan di 

masa lalu yang sedang digunakan pada saat ini untuk memproduksi barang dan 

jasa yang baru. Modal ini antara lain peralatan, mesin, angkutan, gedung dan 

bahan baku (Mankiw, 2011: 501). 
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a) Modal menurut sumbernya 

1. Permodalan sendiri 

Sumber ini berasal dari para pemilik perusahan itu sendiri, misalnya 

penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, cadangan. 

Kekayaan sendiri ini mempunyai ciri, yaitu terikat secara permanen dalam 

perusahaan. 

2. Permodalan asing 

Modal ini didapatkan dari pihak luar perusahan, yaitu bisa berupa 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman jangka pendek 

yaitu pinjaman yang waktunya maksimum satu tahun. Sedangkan 

pinjaman jangka panjang waktunya lebih dari satu tahun, disebut kredit 

jangka panjang. Ciri modal ini adalah tidak terikat secara permanen, atau 

hanya semetara, yang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi kepada yang 

meminjamkan (Alma, 2012: 249). 

b) Modal menurut sifatnya 

Berdasarkan sifatnya modal dapat dibedakan menjadi modal tetap dan 

modal lancar. Modal tetap adalah modal yang sifatnya tetap, tidak 

terpengaruh oleh proses produksi dan tidak habis digunakan dalam sekali 

proses produksi. Contoh: gedung, mesin-mesin dan alat-alat pengangkutan. 

Sedangkan modal lancar adalah modal yang  dalam satu kali 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 digunakan untuk jangka panjang dan digunakan berulang-

ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Penggunaan utama modal 

ini adalah untuk membeli aktiva tetap seperti, bangunan, mesin, peralatan, 

kendaraan serta inventaris lainnya. Modal tetap merupakan baginan 

terbesar komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya dikeluarkan 

pertama kali saat perusahaan didirikan. 

2. Modal kerja 

Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari atau untuk 

membelanjai operasinya sehari-hari. Seperti membeli bahan baku, 

perawaatan, pemeliharaan, listrik, air, telepon, dan pembayaran lainnya 

(Prawirosentono, 2002: 129). 

 

3) Nilai Produksi 

Nilai  output  adalah  nilai  total  yang  terdiri  dari barang  dan  jasa  yang  

dihasilkan  dari  proses  pro-duksi,  pendapatan,  atau  penerimaan  lainnya,  serta 

pendapatan  kotor  dari  persewaan  gedung,  mesin-mesin,  alat-alat,  penerimaan  

jasa  angkutan  serta penerimaan  jasa-jasa  nonindustri,  listrik  yang  dijual oleh 

perusahaan, keuntungan dari barang yang dijual.  
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Tinggi  rendahnya  jumlah  tenaga  kerja  yang digunakan  oleh  perusahaan  

dipengaruhi  oleh  tinggi rendahnya  jumlah nilai  barang  yang  diproduksi  oleh 

tenaga kerja tersebut. Tinggi rendahnya barang yang diproduksi  perusahaan  

tergantung  pada  tinggi rendahnya  jumlah  barang  yang  diminta  konsumen. 

Semakin  tinggi  jumlah  barang  yang  diminta  oleh konsumen  berarti  jumlah  

barang  yang  diproduksi oleh  suatu  perusahaan  akan  mengalami  peningkatan, 

sehingga jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh  perusahaan  tersebut  juga 

akan  semakin  tinggi (Payaman J. Simanjutak, 2001). 

2.6 Hubungan Variabel Dependen terhadap Independen 

Pada bagian ini akan membahas tentang keterkaitan atau pengaruh antar 

variabel–variabel dalam penelitian. Dengan harapan bisa memberikan gambaran 

mengenai keterkaitan atau pengaruh antar variabelnya yang nantinya bisa 

memperkuat hasil penelitian tersebut. 

2.6.1 Hubungan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

 Menurut Fadiilah (2012) Upah memiliki pengaruh negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja karena apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, 

maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan 

terjadi pengangguran. Atau kalau dibalik, dengan turunnya tingkat upah rata-rata 

akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja,sehingga dapat dikatakan 

bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah.  

Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang 

selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi 

(Ehrenberg,2003). Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai 
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akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain 

tetap, berarti harga tenagakerja relatif lebih mahal dari input lain.  

2.6.2 Hubungan Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Pradana (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jika 

modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan besar, maka akan meningkatkan 

bahan baku sehingga dengan penambahan bahan baku akan membutuhkan 

tenaga kerja yang banyak. Jadi penambahan bahan baku akan meningkatkan 

tenaga kerja.  

Penambahan modal terhadap setiap industri akan dapat meningkatkan 

bahan baku atau dapat mengembangkan usaha (menambah jumlah usaha). 

Dengan semakin banyak usaha yang berkembang atau berdiri maka akan 

dapat menyerap tenaga kerja yang banyak pula (Zamrowi, 2007). 

2.6.3 Hubungan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Adrianto (2013) dalam penelitiannya nilai produksi berpengaruh 

nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai produksi adalah tingkat 

produksi atau keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan. Naik turunnya 

permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, 

akan berpengaruh apabila permintaan hasil produksi barang perusahaan 

meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas 

produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan 

tenaga kerjanya (Sumarsono, 2003). 

 



20 

 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Kerangka Berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) yaitu pengaruh upah, modal dan nilai produksi  

terhadap penyerapan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja dalam penelitian ini merupakan upah, modal dan nilai produksi.  

Masyarakat  Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk 

merupakan masyarakat yang sebagian besar berkerja atau memiliki usaha produksi 

shuttlecocok sebagai mata pencariannya.  

Keterkaitan variabel-variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

UMKM dapat di uraikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

Menurut Widayat (2004:62), hipotesis merupakan suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan, dan jawaban itu masih akan 

diuji secara empirik kebenarannya. Jawaban yang diungkapkan dalam hipotesis 

Upah (X1) 

Modal (X2) 

Nilai Produksi (X3) 

Jumlah Penyerapan 

Tenaga kerja(Y) 

Gambar 1 Kerangka Berpikir 
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masih didasarkan atas teori-teori yang relevan dan belum dilakukan suatu pengujian 

terhadap data-data yang dikumpulkan. 

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih 

sementara. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti yaitu Analisis Pengaruh 

Upah, Modal Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) Industri  Shuttlecock (Studi Kasus Sentra Industri 

Shuttlecock Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk). Maka, 

peneliti menarik suatu hipotesis sebagai berikut : 

1. Upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

UMKM industri shuttlecock di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Nganjuk. 

2. Modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

UMKM industri shuttlecock di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Nganjuk. 

3. Nilai Produksi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada UMKM industri shuttlecock di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Nganjuk. 

 


