
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Penelitian Terdahulus
Priambodo (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah riil dan investasi terhadap penyerapan tenaga

kerja di Kota Semarang dengan hasil variabel pertumbuhan ekonomi, upah riil dan

investasi berpengaruh secara signifikan terhadap  penyerapan tenaga kerja di Kota

Semarang.
Saputro  (2014).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana

pengaruh jumlah unit usaha, nilai produksi dan tingkat upah berpengaruh terhadap

penyerapan tenaga kerja di  Provinsi D.I.  Yogyakarta dengan hasil  variabel jumlah

unit usaha, nilai produksi dan tingkat upah berpengaruh secara signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta.
Wasilaputri (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

pengaruh upah minimum provinsi, PDRB, investasi terhadap penyerapan tenaga kerja

Provinsi-provinsi  di  Pulau  Jawa  tahun  2010-2014  dengan  hasil  variabel  upah

minimum regional berpengaruh negative signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja,

untuk variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap penyerapan

tenaga kerja sedangkan variabel investasi tidak berpengaruh secara ignifikan terhadap

tenagakerja
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Berdasarkan penelitian  diatas  relevansi  penelitian  ini  memiliki  persamaan

menggunakan tenaga kerja sebagai variabel terikatnya, menggunakan Upah Minimum

Regional (UMR) dan pertumbuhan ekonomi sebagai Variabel Bebas nya, dan teknik

analisis datanya sama-sama menggunakan regresi serta perbedaannya terletak pada

waktu, lokasi dan objek penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan, tenaga

kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan

barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang

berumur  15  tahun  atau  lebih.  Dengan  demikian  tenaga  kerja  di  Indonesia

dimaksudkan  sebagai  penduduk  yang  berumur  15  tahun  atau  lebih,  sedangkan

penduduk berumur dibawah 15 tahun digolongkan bukan tenaga kerja (Simanjuntak,

2001: 19).

Tenaga  kerja  sebagai  sumber  daya  manusia  atau  human  resources

mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian

usaha  kerja  atau  jasa  yang  dapat  diberikan  dalam proses  produksi.  Sumber  daya

manusia  ini  mencerminkan  kualitas  usaha  yang  diberikan  oleh  seseorang  dalam
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waktu  tertentu  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa,  pengertian  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. Secara

singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (Simanjuntak,

2001: 1).

2.2.2 Permintaan Tenaga Kerja 

2.2.2.1 Pengertian Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan produsen atas tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen

terhadap  barang  dan  jasa.  Orang  membeli  barang  karena  barang  itu  memberikan

nikmat (utility) kepada si pembeli, sedangkan pengusaha memperkerjakan seseorang

karena seseorang itu membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada

masyarakat.  Dengan  kata  lain,  pertambahan  permintaan  terhadap  tenaga  kerja

tergantung  dari  pertambahan  permintaan  masyarakat  terhadap  barang  yang

diproduksinya.  Permintaan  akan  tenaga  kerja  seperti  itu  disebut  derived  demand

(Simanjuntak, 2001: 89). Pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut

membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Permintaan

tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan

atau instansi tertentu.
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2.2.2.2 Kesempatan Kerja 

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban

tersendiri bagi perekonomian, yaitu perlunya penciptaan atau perluasan kesempatan

kerja. Jika kesempatan kerja baru tidak cukup mampu menampung semua angkatan

kerja, dengan kata lain tambahan permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari pada

tambahan  penawaran  tenaga  kerja,  maka  sebagian  angkatan  kerja  yang  tidak

memperoleh  pekerjaan  akan  menambah  barisan  pengangguran  yang  sudah  ada

(Kusnendi, 2003: 6.16). 

Kesempatan kerja mengandung pengertian besarnya kesediaan usaha produksi

dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan

kata  lain  kesempatan  yang  tersedia  untuk  bekerja  yang  ada  dari  suatu  kegiatan

ekonomi (produksi), termasuk semua lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan

semua pekerjaan yang masing lowong. 

Kesempatan  kerja  yang  ada  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi

masyarakat, karena kesempatan kerja akan dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan

nonekonomi  masyarakat.  Adanya  kesempatan  kerja  yang  terbuka  lebar  dapat

dijadikan  sebagai  usaha  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan

masyarakat.  Kebijaksanaan  negara  dalam kesempatan  kerja  meliputi  upaya-upaya

untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan pekerjaan di setiap daerah,



11

perkembangan  jumlah  dan  kualitas  angkatan  kerja  yang  tersedia  agar  dapat

memanfaatkan  seluruh  potensi  pembangunan  yang  ada  di  daerah  masing-masing

(Zamrowi. 2007: 22).

2.2.3 Upah Minimum

Upah adalah  suatu  penerimaan sebagai  suatu  imbalan  dari  pemberi

kerjakepada  penerima  kerja  untuk  suatu  pekerjaan  yang  telah  dan  dilakukan,

berfungsi  sebagai  kelangsungan  hidup  yang  layak  bagi  kemanusian  dan produksi

dinyatakan  atau  dinilai  dalam  bentuk  uang  yang  ditetapkan  menurut  suatu

persetujuan,  undang-undang  dan  peraturan  serta  dibayarkan  atas  dasar  suatu

perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Upah  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  bagi  perusahaan,

karenajumlah   upah   atau   balas   jasa   yang   diberikan   perusahaan   kepada

karyawannya  akan mempunyai  pengaruh  yang  tidak  kecil  terhadap  jalannya

perusahaan. Upah yang  dimaksud disini adalah balas jasa  yang berupa uang atau

balas  jasa  lain  yang   diberikan   lembaga   atau   organisasi   perusahaan   kepada

pekerjanya.  Pemberian  upah  atau  balas   jasa   ini   dimaksud  untuk  menjaga

keberadaan karyawan di perusahaan,  menjaga semangat kerja karyawan dan tetap

menjaga  kelangsungan  hidup   perusahaan  yang  akhirnya  akan  memberi  manfaat

kepada masyarakat.
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Malthus merupakan salah seorang tokoh klasik yang meninjau upah

dalam kaitannya dengan perubahan  penduduk. Menurut Malthus, jumlah penduduk

merupakan faktor strategis yang dipakai untuk menjelaskan berbagai  hal.  Malthus

menyatakan  bila  penduduk  bertambah,  penawaran  tenaga   kerja  juga  bertambah

sehingga dapat menekan tingkat upah. Demikian juga sebaliknya, tingkat upah akan

meningkat  jika  penawaran  tenaga  kerja  berkurang  akibat  jumlah  penduduk  yang

menurun (Wirakartakususmah, 1999:76).

Tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataannya tidak pernah

fleksibel dan cenderung terus-menerus turun karena lebih sering dan lebih banyak

dipengaruhi oleh  berbagai  macam  kekuatan  institusional  seperti  tekanan  serikat

dagang atau serikat buruh. (Todaro 2000;327). Kemerosotan ekonomi selama dekade

1980-an  yang  melanda  negara  –  negara  Afrika-Amerika  Latin  mengakibatkan

merosotnya upah dan gaji riil di segenap instansi pemerintah, namun ternyata masih

banyak calon pekerja yang memburu posisi kerja di sektor formal meskipun mereka

tahu  gajinya  semakin  lama  semakin  tidak  memadai  untuk  membiayai  kehidupan

mereka  sehari-hari.  Tingkat  pengangguran  (terutama  pengangguran  terselubung)

sangat parah dan bertambah buruk 

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu

gaji  dan upah.  Gaji  dalam  pengertian  sehari-hari  diartikan  sebagai  pembayaran

kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen,

guru,  manajer  dan  akuntan.  Pembayaran  tersebut  biasanya  sebulan  sekali.  Upah
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dimaksudkan sebagai  pembayaran  kepada  pekerja  kasar  yang  pekerjaannya  selalu

berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan

lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran keatas jasa-

jasa  fisik  maupun  mental  yang  disediakan  oleh  tenaga  kerja  kepada  pengusaha,

dengan demikian dalam teori  ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada

pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap. (Sukirno, 2008:350-351)

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang

ditetapkan  dan  di  bayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau

peraturan  perundang-undangan  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja  /  buruh  dan

keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan

(Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30)

Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para

pekerja.  Undang  Undang  Repubik  Indonesia  No.  13/2003  tentang  Tenaga  Kerja

menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup

layak  (KHL).  Pasal  1  Ayat  1  dari  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  1/1999,

mendefinisikan upah minimum sebagai ”Upah bulanan terendah yang meliputi gaji

pokok dan tunjangan tetap”.  Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah

yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau

peraturan  perundang-undangan  serta  dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja

antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri
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maupun  keluarganya.  Upah  minimum  adalah  upah  pokok  dan  tunjangan  yang

ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral. Peraturan Menteri tersebut

lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih

tinggi  sedikitnya  lima  persen  dari  standar  upah  minimum yang  ditetapkan  untuk

tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota

harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut. 

Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia  berusaha untuk

menetapkan  upah  minimum  yang  sesuai  dengan  standar  kelayakan  hidup.  Upah

minimum  yang  ditetapkan  pada  masa  lalu  didasarkan  pada  Kebutuhan  Fisik

Minimum,  dan  selanjutnya  didasarkan  pada  Kebutuhan  Hidup Minimum (KHM).

KHM ini  adalah  20 persen  lebih  tinggi  dalam hitungan rupiah  jika dibandingkan

dengan Kebutuhan Fisik Minimum. Peraturan perundangan terbaru, UU No. 13/2003,

menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak,

akan tetapi perundangan ini belum sepenuhnya diterapkan, sehingga penetapan upah

minimum tetap didasarkan pada KHM.

Sistem  pengupahan  merupakan  kerangka  bagaimana  upah  diatur  dan

ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pengupahan di Indonesia

pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu : a) menjamin kehidupan

yang layak bagi pekerja dan keluarganya; b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja

seseorang;  c)  menyediakan  insentip  untuk  mendorong  peningkatan  produktivitas

pekerja  (Sumarsono 2009:151).  Beberapa  ekonom melihat  bahwa penetapan upah
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minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya

dengan bukti  empirik  menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu

identik  dengan  pengurangan  kesempatan  kerja,  bahkan  akan  mampu  mendorong

proses pemulihan ekonomi (Sumarsono 2003:201)

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut  Sukirno  (2012:  29),  pertumbuhan  ekonomi  adalah  perkembangan

kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan

nasional  riil  semakin  berkembang.  Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan

persentasi  kenaikan  pendapatan  nasional  riil  pada  suatu  tahun  tertentu  apabila

dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Sementara itu,

Subandi  (2011:  15)  mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  kenaikan

GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari

pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terusmenerus memungkinkan negara-negara

industri  maju  memberikan  segala  sesuatu  yang  lebih  kepada  warga  negaranya,

sumberdaya yang lebih banyak untuk perawatan kesehatan dan pengendalian polusi,

pendidikan universal untuk anak-anak, dan pensiun publik. 

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan  kenaikan output perkapita. Dalam

hal ini, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu dari sisi output totalnya (PDB)

dan  sisi  jumlah  penduduknya.  Proses  kenaikan  ouput  perkapita  harus  dianailisis

dengan melihat apa yang terjadi dengan output total dan jumlah penduduk. Aspek lain
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dari  definisi  pertumbuhan  ekonomi  adalah  prespektif  waktu.  Suatu  perekonomian

tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan output

perkapita.  Pada  suatu  saat  memang  bisa  terjadi  penurunan  output,tetapi  apabila

selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan

kecenderungan  yang meningkat,  maka  dapt  dikatakan  bahwa terjadi  pertumbuhan

ekonomi.

Menurut  Boediono (1998:1) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan

output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua

sisi yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Lapangan kerja

yang diciptakan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang

memungkinkannya untuk membiayai peningkatan kualitas manusia meningkat. pada

sisi  lain  akan  berdampak  pada  kualitas  tenaga  kerja  yang  pada  gilirannya  akan

mempengaruhi  tingkat  dan  kualitas  pertumbuhan  ekonomi.  Secara  singkat  dapat

dikatakan bahwa pertumbuhan dapat (tetapi tidak bersifat otomatis) mempengaruhi

ketenagakerjaan  dari  sisi  permintaan  (menciptakan  lapangan  kerja)  dan  sisi

penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Dengan kata lain, secara teoritis,

pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting untuk meningkatkan penyerapan

tenaga kerja.

2.2.5 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan  ekonomi  memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  kepada

negara atau pemerintah  untuk memenuhi  kebutuhan dasar  rakyatnya.Tetapi  sejauh
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mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah

dalam mengalokasikan sumber sumber ekonomi di antara masyarakat dan distribusi

pendapatan  serta  kesempatan  untuk  memperoleh  pekerjaan.Pertumbuhan  ekonomi

juga  merupakan  sarana  utama  untuk  mensejahterakan  masyarakat  melalui

pembangunan manusia  yang secara  empirik  terbukti  merupakan  syarat  perlu  bagi

pembangunan manusia.Dalam hal  ini  ketenagakerjaan  merupakan  jembatan  utama

yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia

(UNDP, 1996).

2.2.6 Hubungan Upah Minimum Regional Dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja tentu saja berhubungan dengan tingkat upah karena tingkat upah

tersebut  nantinya  akan  mempangaruhi  penyediaan  tenaga  kerja.  Biasanya  dengan

tingkat  upah  yang  rendah  akan  menyebabkan  suatu  keluarga  untuk mengerahkan

seluruh   anggota   keluarganya   bekerja   sehingga   jumlah   tenaga  kerja   akan

bertambah.  Bertambahnya  jumlah  tenaga  kerja  akan  meningkatkan pendapatan

sector  industri.  Sedangkan dengan meningkatkan tingkat  upah akan menyebabkan

pendapatan   sector   perdagangan   menurun.   Disimpulkan,   jika  menginginkan

pendapatan tetap konstan maka dengan adanya peningkatan upah yang harus diiringi

dengan penurunan jumlah tenaga kerja (Simanjuntak, 2001)

Hubungan antara  tingkat  upah dengan utilitas  dapat  dicerminkan oleh  dua

keadaan.Keadaan   yang   pertama   adalah   kenaikan   tingkat   upah   berarti

pertambahan  pendapatan,  dengan  status  ekonomi  yang  lebih  tinggi,  seseorang
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cenderung  untuk  meningkatkan  konsumsi  dan  menikmati  waktu  senggang  lebih

banyak  dan  berarti  mengurangi  jam kerja.  Keadaan  yang  kedua  adalah  kenaikan

tingkat  upah  yang  berarti  harga  waktu  menjadi  lebih  mahal.  Nilai  waktu  yang

lebih  tinggi  mendorong  keluarga  mensubstitusikan  waktu  senggangnya  untuk

lebih  banyak  bekerja  menambah  konsumsi  barang.  Penambahan  waktu  bekerja

tersebut  dinamakan  substitution effect   dari  kenaikan tingkat  upah (Simanjuntak,

2001).

Kenaikan  upah  akan  menyebabkan  berkurangnya  permintaan  tenaga kerja

dan  terjadi  surplus  tenaga  kerja,  hal  ini  akan  meningkatkan  penawaran tenaga

kerja.

2.2.7 Kerangka Pemikiran

2.2.8 Hipotesis

Diduga  ada  pengaruh  signifikan  antara  Upah  Minimum  Regional,

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

UPAH MINIMUM 
REGIONAL 

PENYERAPAN TENAGA 
KERJA 

PERTUMBUHAN EKONOMI


