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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil dari penelitian terdahulu dengan topik yang sama 

dengan penelitian  ini: 

Berdasarkan penelitian dari Imam pada tahun 2016 Hasil persamaan regresi 

di atas memiliki konstanta sebesar 4.69 yang dapat diinterpretasikan bahwa ketika 

upah minimum provinsi dan jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan 

tinggi (diploma dan perguruan tinggi) adalah konstan, maka nilai penyerapan 

tenaga kerja sektor industri manufaktur sebesar 4.69 persen. Nilai koefisien 

LN_UMP yaitu -0.013 yang dapat dinterpretasikan bahwa apabila upah minimum 

provinsi naik sebesar 1% dengan asumsi caterisparibus, maka penyerapan tenaga 

kerja sektor industri manufaktur akan turun sebesar 0.013%. Apabila 

dikonversikan ke dalam bentuk antilog(-0.013) maka didapatkan angka sebesar 

1.03. maka dapat diartikan bahwa setiap kenaikan upah minimum provinsi sebesar 

1 rupiah akan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.03%. 

Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara upah minimum 

provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur. 

Berdasarkan penelitian  Zakaria tahun 2015 yang memperoleh hasil di mna 

penelitianya menunjukan bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja pada Mitra kerja Industri rambut di Kabupaten 

Purbalingga. Hasil ini memberi bukti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

maka produktivitas pekerja dalam bekerja semakin baik, sehingga dalam hal ini
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  berarti bahwa semakin tingginya pendidikan tenaga kerja justru akan 

semakin tinggi produktivitas kerjanya. Hal imi di karenakan tinggi rendahnya 

tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penalaran pekerja mengenai proses 

didalam bekerja yang lebih efektif dan efesien. 

Hasil penelitian  menurut Abdul Karib (2012) dengan judul Analisis 

Pengaruh Produksi, Investasi, dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

pada Sektor Industri Sumatera Barat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

nilai produksi, nilai investasi, dan jumlah unit usaha merupakan faktor yang 

mempunyai pengaruh yang signfikan terhadap perubahanjumlah tenaga kerja yang 

terserap pada sektor industri Sumatera Barat tahun 1997-2008 sebesar 96,3% 

sedangkan 3,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel produksi, investasi cukup 

menentukan dan memiliki hubungan yang positif terhadap jumlah tenaga kerja 

yang terserap pada sektor industri di Sumatera Barat dan jumlah unit usaha 

merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang 

terserap pada sektor industri di Sumatera Barat. 

Penelitian yang di lakukan oleh Kadir 2016 memperoleh nilai probabilitas 

F-statistik sebesar 0,00000, lebih kecil dari α 5 persen maupun α 1 persen. 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Variabel Investasi dan Konsumsi 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penyerapan 

tenaga kerja pada sektor industri pengolahan, bila di lihat secara persial, pengaruh 

investasi terhadap penyerapan tenaga kerja signifikan. Hal ini bisa dilihat dari 

hasil estimasi yang menunjukkan bahwa probabilitas investasi adalah sebesar 

0,0093. Nilai ini lebih kecil dari α 5 persen maupun α 1 persen signifikan dalam 
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mempengaruhi penyerapan tenaga kerja namun demikian jika dari arah 

hubungannya tanpak bahwa pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja 

adalah negatif. Nilai koefisien regresi sebesar -5.48E-06 memberikan gambaran 

apabila investasi meningkat sebesar 1%, akan menyebabkan penurunan 

penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kota Kendari sebesar 

0,0000548%. 

Selanjutnya hasil penelitian menurut Riky Eka Putra (2012) dengan judul 

Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja pada Industr Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh nilai investasi, nilai upah 

dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 77,7% sedangkan 

selebihnya 22,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianggap dalam 

penelitian ini. Variabel nilai investasi dan nilai upah memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri mebel di 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Dan variabel nilai produksi memiliki 

pengaruh yang positif signifikan memiliki pengaruh yang lebih besar akan 

peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri mebel di Kecamatan 

Padurungan Kota Semarang. 

 

B. Landasan Teori 

Berdasarkan BPS, pekerja atau tenaga kerja adalah semua oang yang 

biasanya bekerja di perusahaan/usaha tersebut, baik berkaitan dengan produksi 

maupun administasi. Sedangkan, menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 



11 
 

 
 

melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Di Indonesia diambil batas umur maksimal 10 tahun tanpa batas 

maksimum. Pemilihan 10 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut 

sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. 

Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum memiliki 

jaminan soasial nasional. Hanya sebagian kecil Indonesia yang  memiliki jaminan 

nasional dihari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan 

swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi 

kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka yang telah mencapai usaha 

pensiun biasanya tetap masih harus kerja sehingga mereka tetap digolongkan 

sebagai tenaga kerja (Payaman Simanjuntak, 1998). 

Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. Dikatakan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk usia 

kerja yang mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan namun untuk 

sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah 

penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja atau sedang tidak bekerja atau tidak 

mempunyai pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga serta menerima 

pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya misal 

pensiunan. Bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya 

untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan potensial labor 

force (Payaman Simanjuntak, 1998). 
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1. Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja berbeda dengan permintaan 

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

memberikan nikmat (utility) kepada si pembeli. Sementara pengusaha 

mempekerjakan seseorang karena membantu memproduksikan barang atau jasa 

untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan perusahaan 

terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan 

barang yang diproduksinya. Permintaan akan tenaga kerja yang seperti itu disebut 

derived demand ( Payaman Simanjuntak, 1998). 

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahan atau instansi tertentu, dimana keuntungan usaha yang 

didapat akan memberikan hasil yang maksimum. Secara umum permintaan tenaga 

kerja dipengaruhi oleh (Sony Sumarsono,2003): 

2. Penyerapan Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari 

tenaga kerja yang di gunakan oleh suatu sector atau unit usaha tertentu dari tenaga 

kerja yang digunakan oleh suatu sector atau unit usaha tertentu. Jadi dapat di 

simpulkan bahwa tenaga kerja merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang 

dikerjakan dalam unit usaha, daya serap tenaga kerja merupakan suatu modal 

permintaan suatu unit usaha terhadap tenaga kerja dalam pasar kerja yang di 

pengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku, tingkat upah yang berlaku ini juga  

mempengaruhi kekuatan perusahaaan dalam penyerapan tenga kerja dari pasar. 

Kekuatan terhadap permintaan tenaga kerja tersebut di pengaruhi oleh factor 

external dari usaha tersebut. Semakin sempit daya serap sector tradisional menjadi 
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tempat penampungan angkatan kerja. Lapangan kerja terbesar yang dimiliki 

Indonesia berada pada sector informasi. Hal ini disebabkan sector informal mudah 

dimasuki oleh para pekerja karena tidak banyak memerlukan modal, kepandaian 

dan keterampilan. 

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang 

diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan atau suatu 

sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubugan antara berbagai 

tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan 

jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditunjukkan kepada kuantitas atau 

banyaknya permintaan tenaga pada tingkat upah tertentu (Sadono Sukirno, 2004) 

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor yang memperkerjakan 

banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap 

sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan 

kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Pertama, terdapat 

perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, 

secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga 

kerja maupun kontribusinya dalam pendapatan nasional (Payaman Simanjuntak, 

1998). Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalampenelitian ini 

adalah jumlah/ banyaknya orang yang bekerja di 38 kabupaten/kota Jawa Timur  

3. Pasar Tenaga Kerja 

Pasar tenaga kerja adalah keseluruhan aktivitas dari pelaku- pelaku yang 

mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri dari 

pengusaha, pencari kerja, serta perantara atau pihak ketiga yang memberikan 

kemudahanan bagi pengusaha dan tenaga kerja untuk saling berhubungan. Proses 
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mempertemukan pencari kerja ternyata memerlukan waktu yang lama dalam 

prosesnya baik pencari kerja maupun pengusaha diharapkan pada suatu kenyataan 

sebagai berikut (Payaman J.Soemanjoentak 2001) : 

1) Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan keterampilan, kemampuan , dan 

sikap yang berbeda 

2) Setiap perusahaan menghadapi lingkungan yang berbeda : iuran (output), 

masukan ( input), manajamen, teknologi, pasar, dll, sehingga memounyai 

kemampuan yang berbeda dalam memberikan tingkat upah, jaminan sosial 

dan lingkungan pekerjaan. 

3) Baik pengusaha maupun pencari kerja sama-sama mempunyai informasi yang 

terbatas mengenai hal-hal yang dikemukakan dalam butir (1) dan (2). 

Gambar 2.2 Fungsi Permintaan terhadap Tenaga Kerja 

 

Sumber : Payaman Simanjuntak, 1998 

Gambar 2.2 menjelaskan mengenai kurva permintaan tenaga kerja yang 

memiliki kemiringan (Slope) yang negatif. Kurva permintaab tersebut 

menjelaskan mengenai hubungan antara besarnya tingkat upah dengn jumlah 

tenaga kerja. Kurva tersebut memiliki hubungan negatif, artinya semakin tinggi 
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tingkat upah yang diminta maka akan mengakibatkan penurunan jumlah tenaga 

kera yang diminta. Sebaliknya apabila tingkat upah yang diminta semakin rendah 

maka jumlah pemintaan akan tenaga kerja akan meningkat. 

Garis DD menggambarkan besarnya nilai hasil marginal tenaga kerja (value 

marginal physical product of labor, VMPPL) untuk setiap tingkat penempatan 

pekerja. Bila misalnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak OA=100 

orang, maka nilai hasil kerja yang ke-100 dinamakan VMPPL dan besarnya sama 

dengan MPPL x P = W1. Nilai ini lebih besar daripada ingkat upah yang sedang 

berlaku (W). Oleh sebab itu laba pengusaha akan bertambah dengan menambah 

tenaga kerja baru. Pengusaha dapat terus menambah laba perusahaan dengan 

memperkerjakan orang hingga ON. Dititik N pengusaha mencapai laba 

maksimum da nilai MPPL x P sama dengan upah yang dibayarkan kepada tenaga 

kerja. 

Menurut Payaman Simanjuntak (1998), pasar tenaga kerja adalah seluruh 

aktivitas dan pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan 

kerja. Pasar tenaga kerja dibutuhkan karena dalam kenyataannya terdapat banyak 

perbedaan-perbedaan dikalangan pencari kerja dan diantara lowongan kerja. 

Perbedaan-perbedaan tersebut adalah : 

a. pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, kemampuan, dan 

sikap pribadi yang berbeda. 

b. Setiap perusahaan menghadapi lingkungan yang berbeda : luaran (output), 

masukan (input), manajeman, teknologi, lokasi, pasar, dll, sehingga 

mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memberikan tingkat upah, 

jaminan social, dan lingkungan pekerjaan. 
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c. Baik pengusaha maupun pencari kerja sama-sama mempunyai informasi yang 

terbatas mengenai hal-hal yang dikemukakan dalam butir (a) dan (b). 

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan terjadi 

apabila pencari kerja menerima pekerjaan yang ditawarkan pada tingkat upah 

tertentu(Wo) dan perusahaan bersedia memperkerjakan tenaga kerja pada 

tingkat upah itu pula. Pada titik keseimbangan E, kedua pihak (pencari kerja 

dan perusahaan) memiliki nilai kepuasaan yang sama, dan pada tingkat upah 

Wo banyaknya tenaga kerja yang diminta maupun yang ditawarkan adalah 

seimbang yaitu sama dengan Lo. Titik keseimbangan E akan berubah apabila 

terjadi gangguan dipasar tenaga kerja sehingga mempengaruhi pergeseran 

kurva permintaan atau penawaran tenaga kerja. Biasanya kekuatan mekanisme 

pasar akan membentuk sendirinya titik keseimbangan yang baru 

Gambar 2.3 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

 

Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-

jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pada para 

pengusaha (Sadono Sukirno, 2004). Berdasarkan UU no.13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, pengertian dari upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 
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dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjungan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan. 

Kaum ekonomi klasik menyatakan, bahwa tenaga kerja/karyawan 

mendasarkan penawaran tenaga kerja atas upah riil (W/P). Oleh karena itu, 

kenaikan upah nominal tidak akan mengubah penawaran tenaga kerja apabila 

kenaikan tersebut disertai dengan kenaikan tingkat harga yang sepadan. Orang 

yang merasa kaya karena kenaikan upah nominal dan kenaikan tingkat harga yang 

sama dikatakn karena money illusion. Orang yang rasional tidak akan mengalami 

ilusi uang, karena mereka hanya mau mengubah penawaran tenaga kerja apabila 

terjadi perubahan dalam upah riil. 

Burt (1963) dalam bukunya berjudul ―Labor Market, Unions and 

Goverment Policies‖ menyatakan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan 

proses  penentuan upah dan faktor-faktor yang mempengerahui upah pekerja, 

diantaranya : 

4. Teori Kebutuhan Hidup (Subsistence Theory) 

Salah satu teori upah yang paling tua adalah teori kebutuhan hidup yang 

dikemukakan David Ricardo. Toeri ini secara sederhana mengemukakan bahwa 

tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan 

(unskilled worker) hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya 

kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Keadaan upah di pasar tenaga kerja 

akan berfluaktasi di sekitar subsistance level. Penawaran tenaga kerja tidak akan 
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meningkat atau menurun dalam hubungan jangka panjang (long run). Jika tingkat 

upah naik diatas biaya hidup minimum pekerja, maka akan meningkatkan 

penawaran tenaga kerja dan akan menurunkan tingkat upah. Apabila tingkat upah 

berada dibawah biaya hidup minimum maka hal ini akan menurunkan kekuatan 

penawaran tenaga kerja dan kemudian tingkat upah akan naik menuju subsistance 

level kembali. 

5. Penawaran Tenaga Kerja 

Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan 

jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh pensupply untuk di tawarkan. Jumlah 

satuan pekerja yang ditawarkan tergantung pada (1) besarnya penduduk, (2) 

persentase penduduk yang memilih berada dalam angkatan kerja, (3) jam kerja 

yang ditawarkan oleh peserta angkatan kerja, di mana ketiga komponen tersebut 

tergantung pada tingkat upah (Payaman Simanjuntak, 1998). 

Kenaikan tingkat upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua 

daya yang saling berlawanan kenaikan tingkat upah disatu pihak meningkatkan 

pendapatan (income effect) yang cenderung untuk mengurangi tenaga kerja. 

Dipihak lain peningkatan upah membuat waktu senggang (subsitution effect). 

Daya subsitusi ini akan meningkatkan jumlah tenaga tenaga kerja, tetapi setelah 

mencapai titik tertentu WB, pertambahan upah justru akan mengurangi waktu 

yang disediakan oleh keluarga untuk keperluan bekerja (S2,S3). Hal ini disebut 

backward bending curve, atau kurva penawaran yang membelok. 

6. Teori Upah Besi 

  Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand lassalle, yang menyatakan bahwa 

dengan adanya subsistance theory kepentingan pekerja tidak terlindungi. Oleh 
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karena itu peran serikat pekerja dalam melindungi kepentingan pekerja menjadi 

hal sangat penting. Dengan adanya serikat pekerja tersebut, pekerja akan berusaha 

menuntut upah yang melebihi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Teori ini 

cenderung merugikan kepentingan pengusaha dan pekerja yang belum 

mendapatkan pekerjaan dan para pengusaha akan disulitkan dengan kenaikan 

biaya produksi. Wage Fund Theory 

Toeri upah ini dikemukan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini tingkat 

upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga 

kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan 

perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan tabungan akan meningkatkan 

nilai investasi pada sektor-sektor ekonomi sehingga sektor-sektor ekonomi 

tersebut berupaya meningkatkan kapasitas produksinya, yaitu dengan 

meningkatkan jumlah tenaga kerja. Peningkatan modal ini berakibat 

meningkatkan upah pekerja karena permintaan tenaga kerja semakin meningkat. 

Toeri ini juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan 

mendorong tingkat upah cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah 

tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Sehingga menurut teori ini tingkat 

upah dapat ditingkatkan hanya dengan mengurangi penawaran tenaga kerja dan 

dengan meningkatkan tabungan. 

7. Perubahan  Tingkat Upah 

Perubahan  tingkat  upah  akan  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  biaya  

produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan 

terjadi hal-hal sebagai berikut: 
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a) Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan, 

selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya 

konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan 

harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama 

sekali (untuk barang sekunder dan tersier). Dalam jangka pendek kenaikan 

upah diantisipasi perusahaan dengan mengurangi produksinya. Turunnya 

target produksi mengakibatkan bekurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Penurunan jumlah tenaga kerja karena turunnya skala produksi disebut 

dengan efek skala produksi atau scale effect. 

b) Kenaikan tingkat upah dalam jangka panjang akan direspon oleh 

perusahaan dengan penyesuaian terhadap input yang digunakan. 

Perusahaan akan menggunakan teknologi padat modal untuk proses 

produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal 

seperti mesin dan lain-lain. Kondisi ini terjadi bila tingkat upah naik 

dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan 

penggunaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya 

penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek 

substitusi tenaga kerja atau substitution effect (capital intensive). 

c) Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen 

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan 

cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut 

perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. 
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8. Harga barang modal turun 

Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya 

mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan 

akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi 

bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula. Ukuran yang 

dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara permintaan tenaga kerja 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas. Elastisitas 

mengukur besarnya perubahan permintaan terhadap perubahan faktor yang 

mempengaruhinya 

9. Marginal Producivity Teory 

Toeri ini menjelaskan bahwa dalam rangka memaksimumkan keuntungan, 

tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa 

sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan 

sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha 

mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan 

hasil marginal seorang pekerja sama dengan upah yang diterima pekerja tersebut. 

Toeri ini menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah sesuai dengan 

produktivitas marginalnya terhadap pengusaha. 

Kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga 

kerja sama dengan permintaannya merupakan indikasi adanya kekakuan upah. 

Kekakuan upah merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Untuk 

memahami kekakuan upah dan pengangguran struktural, maka penting untuk 

memahami mengapa pasar tenaga kerja tidak berada pada tingkat keseimbangan 

penawaran dan permintaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Gambar 2.7, saat 
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upah riil melebihi tingkat equilibrium dan penawaran pekerja melebihi 

permintaannya, maka perusahaan-perusahaan diharapkan akan menurunkan upah 

yang akan dibayar kepada pekerja. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak 

terjadi. Pengangguran struktural kemudian muncul sebagai implikasi karena 

perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja  

 

(Mankiw, 2008) 

Menurut Mankiw (2006) kekakuan upah riil menyebabkan penjahatan 

pekerjaan. Jika upah riil tertahan di atas tingkat ekuilibrium ( pada W1), maka 

penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya akibatnya adalah pengangguran. 

Kekakuan upah ini terjadinya sebagai akibat dari undang-undang upah 

minimum atau kekuatan monopoli serikat pekerja. Berbagai faktor tersebut 

berpotensi menjadikan upah tertahan di atas tingkat upah keseimbangan. Hal ini 

pada akhirnya mengakibatkan pengangguran. Undang-undang upah minimum 

menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada para 

karyawannya. Kebijakan upah minimum ditengarai akan lebih banyak berdampak 

pada penganggur dengan usia muda (Mankiw, 2007). Alasannya yaitu pekerja 
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dengan usia lebih muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik 

dan kurang berpengalaman, maka mereka cenderung memiliki produktivitas 

marginal yang rendah. 

10. Investasi  

Investasi adalah pengait menghasilkan laba di masa yang akan datang 

(Mulyadi, 2001:284). Investasi juga dapat didefinisikan sebagai penanaman 

modal atau pemilikan sumber-sumber dalam jangka panjang yang akan 

bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang (Supriyono, 

1987:424). Investasi dapat pula didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang 

(Halim, 2003:2). Sedangkan menurut Puspitaningtyas dan Kurniawan (2012) 

investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan sejumlah dana pada 

satu atau lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat 

memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. an sumber-sumber 

dalam jangka panjang untuk Tujuan investor melakukan kegiatan investasi ialah 

untuk mencari (memperoleh) pendapatan atau tingkat pengembalian investasi 

(return) yang akan diterima di masa depan. Di sisi lain risiko (risk) juga melekat 

pada setiap aktifitas investasi, sehingga mengambil keputusan dalam berinvestasi 

perlu dipertimbangkan dengan cermat. Menurut Sartono (2001), keputusan 

investasi menyangkut tentang keputusan alokasi dana baik dana yang berasal dari 

dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai 

bentuk investasi. Keputusan investasi juga disebut dengan keputusan 

penganggaran modal, karena sebagian besar perusahaan mempersiapkan anggaran 
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tahunan yang terdiri dari investasi modal yang disahkan (Brealey, Myers, dan 

Marcus, 2008:4). 

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan 

penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam 

perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun inestasi asing. 

Secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu : 

1. Investasi yang terdorong (Induced Invesment)  

Investasi yang terdorong (induced Invesment), yakni investasi yang idak 

diadakan akibat adanya penambahan perminntaan, pertambahan permintaan 

yang di akibatkan pertambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan 

bertambah, maka tambahan permintaan akan di gunakan untuk konsumsi, 

sedang pertambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. 

Sudah pasti apabila ada tambahan permintaan, maka akan mendorong 

berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi 

tambahan permintaan tersebut. 

2. Investasi otonom (Outonomous Invesment)  

Investasi otonom (Outonomous Invesment), yaitu investasi yang di 

laksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang di adakan 

bukan karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk 

menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom 

tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau 

daerah.Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak di 

pengaruhi oleh pendapatan naasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya 
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pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang di lakukan 

oleh perusahaanperusahaan.(Sukirno 2004: 108). 

3. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Investasi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.Perusahaan dapat 

menggunakan investasi untuk menambah penggunaan faktor produksi. 

Apabila perusahaan memilih menggunakan investasi yang ada untuk 

menambah factor produksi tenaga kerja maka penyerapan tenaga kerja akan 

meningkat. Sebaliknya, apabila perusahaan memilih menggunakan investasi 

untuk menambah  mesin-mesin atau peralatan dalam proses produksi maka 

penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Hal ini dikarenakan mesin-mesin 

atau peralatan produksi dapat menggantikan tenaga kerja. 

11. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  

Semua tingkat pendidikan di Jawa Barat mengalami peningkatan yang 

signifikan terutama pada tingkat SMA. Peningkatan yang terjadi cukup besar 

dengan persentase laki - laki  lebih tinggi dibanding persentase perempuan. 

Tenaga kerja lulusan SMA lebih fleksibel karena bisa terserap di sektor industri, 

perdagangan, dan jasa dengan komposisi yang cukup besar. Dalam penelitian ini 

tingkat pendidikan yang diukur adalah jumlah penduduk dengan pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan yaitu SMA.  Hubungan tingkat pendidikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja adalah semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan 

yang ditamatkan, akan semakin tinggi pula standar pekerjaan yang diinginkan 

tenaga kerja  Standar pekerjaan yang dimaksud adalah berupa pilihan pada 

pekerjaan -pekerjaan yang notabene kemampuan (skill) dan keterampilan tinggi 
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pada umumnya. Jumlah tamatan pendidikan atau jenis pendidikan diduga dapat 

mempengaruhi keengganan terhadap para pekerja tertentu.  

C. Kerangka Pikir 

Kerangka Pemikiran dalam penilitian ini adalah upah , pendidikan ,investasi 

akan  mempengaruhi tenaga kerja  di Jawa Timur. berikut kerangka pikir lebih 

lanjut dapat dilihat melalui gambar berikut  ini  : 

Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan  bahwa upah  berpengaruh 

terhadap tenaga kerja , karena semakin banyaknya upah maka  semakin 

meningkatnya tenaga kerja . Begitu pula dengan pendidikan  semakin tinggi 

pendidikan seseoang  maka akan berpengaruh besar terhadap tenaga kerja  , 

begitu hal nya dengan investasi apabila investasi naik maka tenaga kerja naik. 

Upah  
(X1) 

Pendidikan  
(X2) 

investasi 
(X3) 

Tenaga kerja  
(Y) 
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D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka 

dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

.di duga variable Pendidikan, upah dan investasi berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa timur. 
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