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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Muhammad dan jaunita Tota yang 

berjudul, “Konsentrasi spasial Tenaga kerja Sektor Industri Besar Menengah 

Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya” dari 

penelitian yang telah dilakukan ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa, 

berdasarkan hasil analisis dengan mengacu metode pelaksanaan kegiatan 

penelitian pada bagian metodologi, maka dapat diperoleh kesimplan berupa, 

pertama, mengetahui konsentrasi spasial tenaga kerja Jawa Tengah 

berdasarkan analisis spasial diketahui bahwa konsentrasi tertinggi tenaga 

kerja sektor industri besar dan menengah Jawa Tengah terdapat dikota 

Semarang serta Kabupaten Semarang, serta diwilayah Kudus. 

Hal ini dikuatkan dengan analisis Moran yang menjelaskan terjadinya 

Autokorelasi spasial tenaga kerja di sektor industri besar dan menengah 

Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua diperoleh, diketahui factor-faktor yang 

diduga mempengaruhi konsentrasi tenaga kerja industri besar dan menengah 

di Jawa Tengah, hasil penelitian menunjukkan bahwa fixed effect model 

(FEM) adalah model Regresi data panel yang paling tepat. Berdasarkan uji 

validitas pengaruh, variabel UMR dan investasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan nilai output dan jumlah unit 

usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.11 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan ialah 

 
11Arif Muhammad dan Jaunita Tota, Konsentrasi spasial Tenaga kerja Sektor Industri Besar 

Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (jurnal Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2016 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7713/7.%20Muhammad%20Arif.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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variabel yang digunakan, sedangkan persamaan dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah sama-sama mengambil tempat penelitian di jawa tengah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin dengan judul 

“Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Berbasis Perikanan di Jawa Timur” 

dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian ini 

menunjukan bahwa lokasi industri manufaktur berbasis perikanan di Jawa 

Timur tahun 1998 cenderung mengumpul di tiga kabupaten atau Kota di Jawa 

Timur, yakni Pasuruan, Sidoarjo dan Banyuwangi. Tahun 2003 terjadi 

perubahan pola, dimana industri bersastra sangat tinggi di Jawa Timur 

terkonsentrasi di empat Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Banyuwangi, 

Pasuruan, Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Kabupaten atau Kota yang paling 

tinggi peringkat outputnya berlokasi di sekitar pusat-pusat perdagangan dan 

disekitar daerah bahan baku (terjadi Tarik menarik antara kekuatan sentripetal 

dan sentrifugal).12 yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya 

adalah variabel-variabel yang digunakan, serta obyek penelitian. sedangkan 

persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis spasial dalam 

penelitiannnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Yunensi Rosa Nova dengan judul, 

“Pengaruh Upah dan Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sentra 

Industri Kripik Bandar Lampung Dalam Perspektif Islam” dari penelitian 

yang telah dilakukan itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa, secara parsial 

(uji T) bahwa variabel upah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja dan variabel modal berpengaruh signifikan terhadap 

 
12 Arifin Zainal, Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Berbasis Perikanan di Jawa Timur 

(study kasus industry besar dan sedang). (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, 

Malang 2006) 



9 
 

penyerapan tenaga kerja pada sentra industi kripik pisang Bandar Lampung. 

Serta secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel upah dan modal 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka dengan kata 

lain variabel-variabel independen mampu menjelaskan besarnya dependen 

penyerapan tenaga kerja.13 Yang menjadi pembeda antara penelitian ini 

dengan penelitian saya adalah variabel yang digunakan serta tempat 

penelitian yang berbeda. sedangkan persamaan yang ada dengan penelitian 

saya adalah beberapa variabel yang digunakan.. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wafi Ayu Lestari dengan judul, 

“Pengaruh jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap 

Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten 

Semarang” dari penelitian yang sudah dilakukan ini dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa, variabel jumlah unit usaha kecil dan menengah pada IKM 

di kabupaten Semarang (UNIT), nilai investasi pada IKM di Kabupaten 

Semarang (INV), dan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan 

menengah di Kabupaten Semarang pada taraf 95 persen (α=5 persen).14 Yang 

menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel 

dan juga tempat penelitian. sedangkan persamaan penelitian ini dengan 

penelitian saya adalah variabel jumlah tenaga kerja dan jumlah upah. 

 
13 Rika Yunensi Rosa nova, Pengaruh Upah dan Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Pada Sentra Industri Kripik Bandar Lampung Dalam Perspektif Islam. (Skripsi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Raden intan Lampung, Lampung 2018) 
14 Wafi Ayu Lestari, Pengaruh jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap 

Permintaan tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang. (skripsi 

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2011) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Meiditya Prabaningtyas dengan 

judul, “Pengaruh Upah, Modal, Jumlah Usaha, Jumlah Produksi Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil tahu Bakso dengan menggunkan 

Path Analysis” dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa, secara parsial upah, modal, jumlah usaha berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap jumlah produksi. Secara parsial upah, modal, 

jumlah unit usaha, jumlah produksi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah produksi dalam penelitian ini 

bukan variabel yang memediasi pengaruh upah, modal, dan jumlah unit usaha 

terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 

jalur tidak langsung < nilai koefisien pengaruh langsung.15 Yang menjadikan 

pembeda penelitian ini dengan penelitian saya adalah, jumlah variabel serta 

tempat atau lokasi penelitian. persamaan yang ada dengan penelitian saya 

adalah terdapatnya pengaruh besaran upah terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Neno Andi Ariani dengan judul, 

“Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai investasi, dan Upah Minimum Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Menengah di Kabupaten 

Pinrang Tahun 2001 hingga 2011” dari penelitian yang telah dilakukan dapat 

diperoleh kesimpulan berupa, jumlah usaha, nilai investasi dan upah 

minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada industri kecil dan menengah di kabupaten pinrang. Dengan 

pertumbuhan output pada industri kecil dan mengengah yang fluktuatif, 

 
15 Yudi Meiditya Prabaningtyas, Pengaruh Upah, Modal, Jumlah Usaha, Jumlah Produksi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil tahu Bakso dengan menggunkan Path 

Analysis. Skripsi Fakultas Ekonomi Univesritas Negri Semarang, semarang 2015) 
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secara langsung juga berimbas pada permintaan tenaga kerja.16 Yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

variabel yang digunakan dan juga tempat dilakukannya penelitian. sedangkan 

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan ialah variabel 

jumlah unit usaha serta upah minimum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chusna Arifatul dengan judul 

“Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 

hingga 2011” dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat di Tarik sebuah 

kesimpulan yaitu, pertumbuhan sektor industri menunjukkan tren yang 

semakin menurun sedangkan investasi, upah dan penyerapan tenaga kerja 

sektor industri menunjukkan tren yang semakin meningkat, laju pertumbuhan 

sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 

industri, sedangkan investasi dan upah berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor industri di provinsi jawa tengah. Sehingga adanya kondisi 

tersebut maka perlu peran pemerintah untuk mendorong kegiatan industri 

besar untuk memacu pertumbuhan sektor industri dan mendorong industri 

besar untuk lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan teknologi, 

menciptakan iklim investasi yang baik serta menetapkan upah untuk 

mengintervensi pasar tenaga kerja untuk menciptaka pasar tenaga kerja.17 

Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian saya adalah jumlah 

 
16 Neno Andi Ariani, Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pinrang tahun 2001-

2011. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makasar, 2013) 
17 Chusna Arifatul, Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah tahun 1980-2011. (Skripsi 

Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Negri semarang, 2013) 
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variabel yang digunakan dan juga tahun yang digunakan dalam melakukan 

penelitian. persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel penyerapan tenaga kerja 

sebagai variabel terikat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purnami Izatun dengan judul, 

“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota 

(UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Pada 

Tahun 2010 hingga 2013.” Dari penelitian yang telah dilakukan dapat 

diperoleh sebuah kesimpulan yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja sebesar 0,0098 dan variabel upah minimum 

Kabupaten atau Kota berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0123 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat periode 2010 hingga 2013.18 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel yang 

digunakan, kurun waktu tahun dan juga lokasi dilakukannya penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widdyantoro Andre dengan judul, 

“Pengaruh PDB, Investasi, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap penyerapan 

tenaga Kerja Usaha kecil Menengah di Indonesia tahun 2000 hingga 2011.” 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan berupa, hasil 

analisis menunjukkan bahwa PDB UKM dan jumlah unit usaha UKM 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja usaha kecil dan 

menengah sedangkan, investasi UKM tidak berpengaruh signifikan terhadap 

 
18 Purnami Izatun, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. (Skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015). 
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penyerapan tenaga kerja usaha kecil dan menengah.19 Yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel yang digunakan, lokasi 

penelitian, dan juga kurun waktu tahun yang digunkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono Rizal dengan judul 

“Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Rill, Suku Bunga Rill, dan 

Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri 

Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia tahun 1990 sampai 2008.” Dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa, hasil 

analisis data menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas, heterokedastisitas 

dan autokorelasi. Hasil uji t menunjukkan bahwa PDB sector industri 

signifikan dan berpengaruh positif, upah rill signifikan dan berpengaruh 

positif, suku bunga rill tidak berpengaruh signifikan dan jumlah unit usaha 

tidak berpengaruh secara signifikan. Dari keempat variabel tersebut, variabel 

upah rill adalah yang paling berpengaruh. Pada uji F bahwa variabel PDB 

sector industri, upah rill, suku bunga rill dan jumlah unit usaha menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri 

pengolahan sedang dan besar di Indonesia dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,899.20 Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian saya 

adalah variabel yang digunakan, lokasi penelitian dan juga kurun waktu tahun 

yang digunakan. persamaan yang ada dengan penelitian saya adalah sama-

sama berfokus di industri sedang dan besar. 

 
19 Widdyantoro andre, Pengaruh PDB, Investasi, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap penyerapan 

tenaga Kerja Usaha kecil Menengah di Indonesia tahun 2000 hingga 2011. (Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Islam Negri Jakarta). 2013 
20 Wicaksono Rizal, Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Rill, Suku Bunga Rill, dan 

Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan sedang dan 

Besar di Indonesia Tahun 1990-2008. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 

semarang, 2010). 



14 
 

 Melihat dari penelitian terdahulu di atas maka judul yang ditulis 

dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan di antaranya yaitu 

jumlah perusahaan atau Unit Usaha dan juga jumlah upah yang dapat diterima 

oleh para pekerja di kabupaten provinsi jawa tengah pada tahun 2014 hingga 

2018, alat analisis yang digunakan serta kurun waktu data yang digunkan. 

B. Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

1.  Konsentrasi Spasial 

 Konsentrasi spasial adalah pengelompokan suatu indutri serta   

kegiatan atau aktivitas ekonomi secara spasial, dimana suatu industri 

tersebut berlokasi pada suatu wilayah atau tempat tertentu.21 Para tokoh 

aliran klasik beranggapan bahwa konsentrasi suatu aktivitas ekonomi secara 

spasial biasanya merujuk atau bertumpu pada dua aktivitas ekonomi yaitu, 

estimasi lokalisasi serta penghematan urbanisasi atau yang biasa disebut 

agglomeration economics. Para aliran klasik juga menjelaskan konsentrasi 

spasial sebagai regional share yang memperlihatkan distribusi lokasional 

dari sebuah industri. Pengaruh dari konsentrasi spasial sendiri adalah 

terciptanya spesialisasi produk pada suatu daerah. Pandangan ini seringkali 

dikenal sebagai Marshallian industrial district, pandangan ini masih relevan 

hingga saat ini dan secara empiric masih dapat atau sering dijumpai.22 

 Konsentrasi spasial didukung oleh tersedianya tenaga kerja yang 

memiliki spesialisasi dimana berkumpulnya perusahaan atau industri pada 

sebuah lokasi akan mendorong berkumpulnya tenaga kerja yang 

 
21 Fujita, M, Krugman, P., & Venables, A. J. 1999. The Spatial Ekonomy: Cities, Regions, and 

International Trade. Cambrige and London: The MIT Press. 
22 Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang; badouse Media 
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terspesialisasi, sehingga dapat menguntungkan perusahaan atau industri 

serta tenaga kerja. Selain itu, berkumpulnya perusahaan dan industri yang 

saling berkaitan akan dapat berakibat meningkatnya efisiensi dalam 

pemenuhan kebutuhan input yang terspesialisasi yang lebih murah dan baik, 

jarak tereduksi dengan terdapatnya konsentrasi spasial akan melancarkan 

arus informasi serta pengetahuan pada lokasi tersebut.23 

 Konsep konsentrasi spasial ekonomi bersumber dari fenomena 

nyata yang diawali dengan Teori Lokasi Weber. Menurut Weber ada tiga 

yang menjadikan alasan firma menentukan lokasi industri, yaitu: 

a. Perbedaan Biaya Transpotasi 

Produsen lebih memilih lokasi atau tempat yang sekiranya memberikan 

keuntungan berupa minimnya biaya transpotasi dan mendorong 

efisiensi serta efektivitas produksi. Industri akan berkumpul pada 

daerah yang berdekatan dengan bahan mentah atau bahan baku, atau 

dapat dikatakan dekat dengan pasar yang dituju. 

b. Perbedaan biaya Upah 

Produsen lebih memilih lokasi atau tempat dengan tingkat tenaga kerja 

yang lebih rendah dala melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi 

sedangkan tenaga kerja cenderung lebih mencari lokasi dengan tingkat 

upah yang lebih tinggi. Terdapatnya wilayah dengan tingkat upah yang 

tinggi mendorong tenaga kerja untuk terkonsentrasi pada wilayah 

tersebut, hal ini dapat ditemui pada kota-kota besar dengan tingkat 

keberagaman yang relativ tinggi. 

 
23 Ibid. 
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c. Penghematan Aglomerasi 

Penghematan Aglomerasi ialah penghematan yang terjadi karena 

terkonsentrasinya aktivitas ekonomi secara spasial. Penghematan yang 

terjadi tersebut dapat terjadi dalam industri yang sama atau juga 

beberapa industri yang berbeda. Ada dua macam penghematan 

konsentrasi spasial yang berupa penghematan lokalisiasi serta 

penghematan urbanisasi. Penghematan lokalisasi terjadi akibat 

konsentrasi spasial dalam industri yang sama meliputi penghematan 

transfer yang terjadi keseluruh firm dalam industri saling berkaitan satu 

sama lain. Sehingga berakibat menurunnya biaya produksi firm pada 

suatu industri saat produksi total dari industri tersebut mengalami 

peningkatan (economies of scale). Penghematan urbanisasi terjadi 

apabila industry-industri pada suatu region wilayah terisolasi serta 

terakumulasi dalam berbagai tingkatan aktivitas ekonomi secara 

keseluruhan. Penghematan tersebut mendorong terciptanya pendukung 

dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan serta menciptakan 

keuntungan secara komulatif bagi semua industri.24 

2. Klaster Industri 

  Fenomena saat ini semakin banyak perkembangan pada bidang 

industri yaitu terjadinya atau terbentuknya klaster industri geografis dimana 

antar perusahaan yang ada di dalamnya memiliki atau mempunyai hubungan 

saling ketergantungan yang erat serta kuat. Konsentrasi perusahaan-

perusahaan atau unit usaha yang mempunyai kesamaan proses produksi 

 
24 Ibid. 
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ataupun saling melengkapi kebutuhan input, mendominasi pasar dunia saat 

ini. Sebuah perusahaan atau unit usaha akan memilih lokasi kerja yang 

berdekatan dengan perusahaan lain penghasil supplier, konsumen maupun 

competitor mereka karena hal tersebut akan menurunkan biaya transaksi, dan 

juga membuat proses dalam produksi semakin efisien serta membuat usaha 

adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah. Klaster digunakan untuk 

menggambarkan konsentrasi perusahaan-perusahaan yang mampu 

menghasilkan sinergi karena factor kedekatan geografis maupun hubungan 

ketergantungan diantara mereka meskipun bukan merupakan kumpulan 

perusahaan yang mampu melakukan penyerapan tenaga kerja secara 

dominan.25 

  Menurut pandangan marshal klaster industri pada dasarnya 

merupakan kelompok aktivitas produksi yang amat terkonsentrasi secara 

spasial serta kebanyakan terspesialisasi pada satu atau dua industri utama 

saja. Marshal juga menekankan pentingnya tiga jenis penghematan eksternal 

yang memunculkan sentra industri, seperti konsentrasi pekerja terampil, 

berdekatannya para pemasok spesialis, serta tersedianya fasilitas untuk 

mendapatkan pengetahuan. Terdapatnya sejumlah pekerja terampil dalam 

jumlah yang banyak memudahkan terjadinya penghematan dari sisi tenaga 

kerja. Lokasi para pemasok yang berdekatan menghasilkan penghematan 

akibat spesialisasi. Terdapatnya fasilitas untuk memperoleh pengetahuan 

terbukti meningkatkan penghematan akibat informasi serta komunikasi 

 
25 Arifin Zainal, Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Berbasis Perikanan di Jawa Timur 

(study kasus industry besar dan sedang). (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, 

Malang 2006) 
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melalui produksi bersama, penemuan seta perbaikan dalam mesin, proses 

serta organisasi secara umum. 

  Klaster yaitu firm-firm yang terkonsentrasi secara spasial serta 

saling terkait dalam sebuah industri. Klaster sebagai konsentrasi geografis 

yang terbentuk dari keterkaitan kebelakang, kedepan, vertical, serta 

keterkaitan terhadap tenaga kerja.26 Ada tiga bentuk klaster berdasarkan 

perbedaan tipe dari eksternalitas dan perbedaan tipe dari orientasi serta 

intervensi kebijakan.27 

a. The Industrial Districts Cluster 

The Industrial Districts Cluster atau yang sering disebut sebagai 

Marshalian industrial district yaitu kumpulan dari perusahaan pada 

industri yang terspesialisasi serta terkonsentrasi secara spasial dalam 

suatu wilayah. Pandangan marshal mengenai industrial district masih 

relevan sampai saat ini serta secara empiris masih bisa dijumpai. 

b. The Industrial Complex Cluster 

The Industrial Complex Cluster berbasis pada hubungan antar 

perusahaan yang teridentifikasi serta bersifat stabil yang terwujud 

dalam perilaku spasial dalam suatu wilayah. Hubungan antar 

perusahaan sengaja dimunculkan untuk membentuk jaringan 

perdagangan dalam klaster. Model kompleks industri pada dasarnya 

lebih stabil daipada model distrik industri. Hal ini karena pada model 

kompleks industri diperlukan investasi dalam menjalin hubungan 

 
26 Adisasmita, R.H. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
27 Richardson, Hery W 2001. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional Terjemahan Paul Sitohan, 

Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI. 
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dengan perusahaan-perusahaan dalam klaster ini. Dimana hubungan 

yang terjadi berdasarkan atas pertimbangan yang mantap dalam 

penganmbilan keputusan. 

c. The social Network Cluster  

The social Network Cluster lebih menekankan pada aktivitas sosial, 

ekonomi, norma-norma institusi serta jaringan. Model ini berdasarkan 

pada kepercayaan dan bahkan hubungan informal antar personal. 

Hubungan interpersonal dapat menggantikan hubungan kontak pasar 

atau hubungan hirarki organisasi pada proses internal dalam klaster. 

Konsentrasi spasial pada konsentrasi ini merupakan konteks alami 

yang berupa kepercayaan, karena hal tersebut yang membentuk dan 

menjaga melalui persamaan sosial yang berupa kepercayaan, karena 

hal itu yang membentuk dan menjaga melalui persamaan sosial dan 

sejarah serta terus menerus melakukan kegiatan bersama dan saling 

berbagi. Perlu diingat bahwa jaringan sosial antar perusahaan tidak 

perlu dibentuk dalam ruang lingkup regional ataupun lokal karena 

kedekatan wilayah dan budaya padat memfasilitasi terbentuknya 

proses tersebut. 

3. Teori Penyerapan Tenaga Kerja 

  Penyerapan tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang diminta ditujukan 

kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada suatu tingkat 

upah tertentu.28 Penyerapan tenaga kerja juga di definisikan sebagai jumlah 

dari beberapa tenaga kerja yang di gunakan di dalam suatu unit usaha atau 

 
28 Ibid. Hal 4 
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perusahaan tertentu atau jumlah dari tenaga kerja yang bekerja dalam suatu 

unit usaha dan juga perusahaan.29 

  Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga 

kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu 

keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja dan lapangan pekerjaan 

untuk diisi oleh para tenaga kerja atau pencari pekerjaan. 

 Usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan untuk dapat menyerap 

tenaga kerja dapat di lakukan melalui statistik, yaitu: 

a. Pengembangan industri atau perusahaan yaitu jenis industri atau perusahaan 

yang sifatnya padat karya yang bisa menyerap relatif banyak jumlah tenaga 

kerja dalam suatu industri atau perusahaan. 

b. Dengan cara berbagai proyek pekerjaan umum, semisal pembuatan saluran 

air (gorong-gorong), jembatan, dan bendungan. 

Beberapa istilah ataupun pengertian mengenai ketenagakerjaan antara lain:  

a. Tenaga Kerja (Manpower) 

 Yaitu warga negara atau penduduk dalam usia kerja (berumur 15 hingga 64 

tahun) atau jumlah semua penduduk di dalam suatu negara yang mampu 

memproduksi suatu barang dan juga jasa jika terdapat permintaan terhadap 

tenaga mereka, serta apabila mereka mau berpartisipasi atau ikut andil 

dalam aktivitas tersebut. 

b. Angkatan Kerja (Labor Force) 

 
29 Zamrowi, M Taufik. 2007. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi di 

Industri Kecil Mebel di Kota Semarang). Tesis, Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. 

Universitas Diponegoro Semarang hal. 10-hal 11. 
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Yaitu bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha 

untuk terlibat, dalam kegiatan kerja produktif yaitu memproduksi barang 

dan juga jasa. 

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Labor Force Participation Rate) 

Yaitu menjelaskan atau menggambarkan jumlah angaktan kerja dalam suatu 

kelompok masyarakat sebagai prosentase penduduk dalam suatu kelompok 

umur tersebut. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑇𝑃𝐴𝐾 =
𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑋 100% 

d. Tingkat Pengangguran (Unemployment Rate) 

Yaitu angka yang menjadi petunjuk seberapa banyak dari jumlah 

angkatan kerja yang masih aktif mencari pekerjaan. Penjelasan 

pengangguran di sini  

dijelaskan sebagai orang yang aktif mencari pekerjaan. 

𝑇𝑃 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑋 100% 

e. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) 

Yaitu bagian dari angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja serta 

sedang aktif dalam mencari pekerjaan. 

f. Setengah Menganggur (Underemployment) 

Yaitu ketidaksamaan antara jumlah pekerjaan yang benar 

dikerjakan seseorang dengan pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang 

secara normal sanggup serta ingin dia kerjakan.  

g. Setengah Menganggur Yang Kentara (Visible Underemployment) 
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  Yaitu apabila terdapat seseorang bekerja tidak tetap (part time) di 

luar kehendak orang itu sendiri, atau dalam kata lain orang tersebut bekerja 

dalam waktu yang pendek dibandingkan waktu rata-rata dalam pekerjaan 

lainnya. 

h. Setengah Menganggur Yang tidak kentara (Invisible Underemployment) 

  Yaitu apabila ada seseorang bekerja secara penuh (full time) tetap 

saja pekerjaannya tersebut dianggap tidak mencukupi, sebab pendapatan 

yang dia dapatkan relative rendah dan juga dapat dikatakan pekerjaan dia itu 

tidak memungkinkan dia untuk mengembangkan dan memberikan seluruh 

kemampuannya. 

i. Pengangguran Tidak Kentara (Disguised Unemployment) 

  Dalam hal ini (angkatan kerja) pengangguran tidak kentara 

dimasukkan dalam kegiatan bekerja, namun aslinya mereka adalah 

pengangguran apabila dilihat dari segi kemampuannya atau 

produktifitasnya. Seperti contoh: suatu pekerjaan yang harusnya dapat 

dikerjakan oleh tiga orang, tetapi dalam pelaksanaannyadikerjakan oleh 

empat orang, sehingga menjadi tidak kondusif atau pemborosan tenaga 

kerja. Satu orang inilah dinamakan disguised unemployment 

j. Pengangguran Friksional 

  Yaitu pengangguran yang disebabkan atau diakibatkan 

perpindahan seseorang dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya. Sehingga 

mengakibatkan harus memiliki kurun waktu serta berstatus sebagai 

penganggur sebelum dia mendapatkan pekerjaan lain tersebut. 
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k. Pengangguran Struktural 

  Adalah pengangguran yang diakibatkan oleh ketidak cocokan 

antara struktur para pencari kerja dengan ketrampilan, bidang keahlian, dan 

juga daerah lokasinya dengan struktur permintaab tenaga kerja yang belum 

terisi.30 

  Penyerapan tenaga kerja sesungguhnya tergantung pada besar atau 

kecilnya permintaan tenaga kerja yang ada. Penyerapan tenaga kerja secara 

umum memperlihatkan besarnya kemampuan suatu perusahaan dapat 

menyerap sejumlah tenaga kerja untuk dapat menghasilkan suatu barang 

atau produk. Kekuatan untuk menyerap tenaga kerja pun besarannya tidak 

sama antara suatu sektor dengan sektor yang lain. Tenaga kerja adalah 

penduduk yang merupakan dalam usia kerja, batasan usia kerja pun 

berbeda-beda antara tiap negara, batas kerja yang di terapkan di negara 

Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umum maksimal. 

Sehingga setiap orang atau warga negara yang telah berusia 10 tahun 

tergolong sebagai tenaga kerja.31 

  Di dalam islam sendiri anjuran untuk bekerja sangat jelas 

disebutkan dalam Quran Surat An-Naba’ ayat 11: 

َاَر َمَعاًشا  َوَجَعلْنَا الَّنه

Artinya: “Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”32 

 

 
30 Mulyadi, S. 2003, Ekonomi sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. Hal 59 
31 Dumairy, 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga 
32 Al-Quran 20 Baris Terjemah. (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu. 2014) 
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  Ayat ini memiliki makna bahwa allah telah menjadikan siang hari 

untuk mencari penghidupan, dimana manusia dianjurkan mencari pekerjaan 

untuk kemaslahatan hidup mereka. Hal ini tentunya berhubungan dengan 

teori ketenagakerjaan yang telah diuraikan diatas. 

  Membicarakan kerja dalam islam, berarti menggunakan dasar 

pemikiran bahwa islam sebagai suatu keimanan, tentunya mempunyai 

pandangan tertentu yang positif terhadap masalah kerja. Adanya sebuah etos 

kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada orang yang bersangkutan 

tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih 

menyeluruh, yang pandangan itu memberinya keinsafan akan makna tujuan 

hidupnya. Dengan kata lain, seorang akan sulit melakukan suatu pekerjaan 

dengan tekun jika pekerjaan itu tidak bermakna baginya, dan tidak 

bersangkutan dengan tujuan hidupnya yang lebih tinggi, langsung ataupun 

tidak langsung. 

  Toto Tasmara, dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim, 

menyatakan bahwa “bekerja” bagi seorang muslim adalah upaya yang 

sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh asset, fikir dan zikirnya 

untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba 

allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai 

bagian dari masyarakat yang terbaik, atau dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. 

Islam mengajarkan bahwa kerja itu dilaksanakan berdasarkan beberapa 

prinsip berikut: 

1. Bahwa pekerjaan itu dilaksakanan berdasarkan pengetahuan. 
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2. Pekerjaan harus dilandaskan berdarkan keahlian. 

3. Berorientasi berdaarkan mutu dan hasil yang baik. 

4. Pekerjaan itu diaasi oleh allah, rasulullah dan masyarakat, oleh 

karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

5. Pekerjaan dilaksaakan dngan semangat dan etos kerja yang tinggi. 

6. Seseorang berhak mendapatkan imbalan atas apayang ia telah 

kerjakan 

7. Beruaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda nabi yang 

amat terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada 

niat-niat yang dimiliki pelakunya. 

8. Ajaran islam menunjukkan bahwa “kerja” atau “amal” adalah 

bentuk keberadaan manusia. 

9. Menangkap pesan dasar dari sebuah hadist shahih yang 

menuturkan sabda Rasulullh Saw yang berbunyi “Orang mukmin 

yang kuat lebih disukai Allah”.33 

4. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

 Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan 

kuantitas tingkat tenaga kerja yang diterima. Di pasar tenaga kerja pembeli 

jasa tenaga kerja adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi 

(produksi) agar dapat menghasilkan output berupa barang atau jasa, 

sedangkan rumah tangga bertindak sebagai penjual tenaga kerja. 

 Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah serta jumlah 

tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Kenaikan tingkat upah 

 
33 Irham, M. (2012). Etos Kerja Dalam Perspektif Islam. SUBSTANTIA, 14(1), 9-24. 
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mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui daya yang saling berlawanan. 

Penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan 

jumlah tenaga kerja yang tersedia, hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat 

upah yang berlaku, dalam pandangan neo klasik yaitu bahwa penawaran 

tenaga kerja akan meningkat apabila tingkat upah meningkat. Dan jika tingkat 

upah turun maka penawaran tenaga kerja akan menurun pula. 

5. Definisi Upah 

  Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, upah 

yaitu hak pekerja dan juga buruh yang diterima serta dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari suatu perusahaan atau pemberi kerja 

kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

ikatan atau perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan 

termasuk tunjangan bagi pekerja dan juga buruh serta keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. 

  Tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam realitanya tidak 

pernah fleksibel serta cenderung terus menurun sebab lebih sering dan lebih 

banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan institusional seperti 

tekanan serikat buruh serta serikat dagang.34 

  Sistem dalam pengupahan adalah kerangka bagaimana upah diatur 

serta ditetapkan agar bisa meningkatkan mutu serta kesejahteraan pekerja. 

Menurut Sumarsono (2009:151), pengupahan di negara Indonesia pada 

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

 
34 Ibid. hal 327 
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yang baik dan layak bagi pekerja serta keluarganya, b) menggambarkan 

imbalan atau upah atas hasil kerja seseorang atau pekerja, c) memberikan 

intensif agar dapat mendorong peningkatan produktifitas kerja. Selanjutnya 

sumarsono (2009) mengatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan 

upah minimum hanya akan menghambat terciptanya lapangan pekerjaan. 

Kelompok ekonomi lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa 

penetapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengangguran 

kesempatan kerja, bahkan akan berakibat mampunya mendorong proses 

pemulihan ekonomi. 

  Dalam islam sendiri, Upah juga sangat ditekankan. Hal ini 

berhubungan dengan perintah Nabi Muhammad SAW, dimana Nabi 

Muhammad SAW memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si 

pekerja kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahualaihi’wasalam 

bersabda: 

فه َعَرقُهُ   َأْعُطوا اأَلِجرَي َأْجَرُه قَْبَل َأْن ََيِ

Artinya: “Berikan kepada sesorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 

mengering”.35 

(HR. Ibnu Majah). Maksud di dalam hadits ini adalah untuk bersegera 

menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu juga bisa 

dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji pada setiap bulannya. 

  Standar upah seorang pekerja dalam Islam ditakar berdasarkan jasa 

atau manfaat tenaganya, bukan diukur sesuai seberapa besar tenaga yang 

 
35 Suhendi Hendi. (2002) Fiqh Muamalah, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 121 
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dicurahkan. Besar kecilnya tenaga yang dikeluarkan bukan merupakan 

standar pengupahan dan bukan pula standar jasa bagi dirinya. Sehingga dalam 

Islam semakin bermanfaat seseorang (terutama dalam hal jasa) seperti 

keilmuan dan skill dia nilai upah orang tersebut semakin tinggi. Oleh karena 

itu dalam islam ilmu memiliki kedudukan yang tinggi serta setiap orang 

muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu.36 

6. Pengertian Industri 

  Kata industri berasal dari Bahasa latin, yaitu industria yang 

memiliki arti buruh atau tenaga kerja. Istilah industri seringkali dipakai secara 

umum dan luas, yakni semua kegiatan manusia untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai tujuannya atau kesejahteraan. 

Sedangkan definisi industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang 

menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. 

Kegiatan itu antara lain yaitu pabrik tekstil, pabrik perakitan serta pabrik 

pembuatan rokok. Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang untuk dijadikan 

barang yang lebih berguna.37 

  Di dalam Islam sendiri asal industri adalah kepemilikan individu 

(private property) sehingga setiap orang atau individu berhak memiliki 

industri meski demikian boleh atau tidaknya seseorang memiliki dan 

mengembangkan industri tergantung kepada produk yang dihasilkannya. 

 
36 Syakur, A. (2015). Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran 

Hizbut Tahrir). UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan, 9(1). 
37 Sukirno Sadono, 1995, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, edisi kedua, Jakarta: PT. Karya 

drafindo Persada. Hlm. 54. 
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Apabila suatu industri menghsilkan produk yang hukumnya haram, seperti 

indutsri minumn keras, maka industri tersebut tidak boleh dimiliki atau 

dikembangkan sebab bertentangan dengan syariat islam. 

  Begitu pula dari sisi kepemilikan terhadap industri tergantung pada 

produk yang dihasilkannya. Apabila produk yang dihasilkan termasuk 

kategori keemilikan umum (collective property), maka industri terebut tidak 

boleh dimiliki serta dikembangan oleh individu atau pribadi swasta, sebab 

suatu kepemiikan dalam industri terebut berubah menjadi industri milik 

umum sehingga harus dikelola oleh negara. 

  Sedangkan yang dimaksud dengan kepemilikan umum ialah harta 

yang dietapkan Allah untuk dimiliki secara bersama oleh umat (collective) 

sehingga setiap individu boleh atau berhak mengambil manfaat dari harta 

tersebut tetapi dilarang untuk memilikinya. Negara sebagai pengelola 

kepemilikan umum sifatnya sebagai wakil umat bukan sebagai milik Negara, 

agar dengan pengelolaan tersebut umat dapat mengambil manfaat yang 

sebaik-baiknya. 

  Adapun jenis harta yang termauk kepemilikan umum adalah 

sarana-sarana umum yang diperlukan oleh umat dalam kehidupan sehari-hari, 

harta-harta yang keadaan asalnya terlarang dimiliki oleh individu, serta 

barang yang jumlahnya tidak terbatas.38 

  Di dalam Islam sebuah industri atau perusahaan juga harus 

mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan umat, bukan sekedar mencari 

 
38 Hakim, M. A. (2016). Industrialisasi di Indonesia: Menuju kemitraan yang islami. Jurnal Hukum 

Islam. 
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keuntungan pribadi belaka. Hal ini bersangkutan dengan CSR (Corporate 

Social Responbility). Disaat sebuah industri berdiri, industri tersebut 

diwajibkan atau memiliki tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar 

serta dampak yang mungkin muncul setelah adanya industri tersebut.  Sebab 

jika hal ini dilaksanakan (CSR) dapat dipastikan akan menimulkan dampak 

yang positif bagi industri itu sendiri, lingkungan sekitar, serta masyarakat 

luas.39 

7. Pengelompokan Jenis Industri 

  Departemen perindustrian mengelompokkan industri nasional ke 

dalam 3 kelompok besar yakni: 

a. Industri Dasar 

 Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar 

(IMLD) serta kelompok industri kimia dasar (IKD). Yang termasuk dalam 

IMLD antara lain industri mesin pertanian, elektonika, kereta api, pesawat 

terebang, kendaraan bermotor, besi baja, alumunium, tembaga dan lain-

lain. Sedangkan yang termasuk dalam IKD ialah industri pengolahan kayu 

dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri silikat dan 

sebagainya. Industri dasar memiliki misi untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, serta membantu struktur industri yang bersifat 

padat modal. Biasanya teknologi yang digunakan adalah tekonomogi yang 

maju. 

b. Aneka Industri (AL) 

 
39 Syukron, A. (2015). CSR dalam Perspektif islam dan Perbankan Syariah. Economic: Journal of 

Economic and Islamic Law, 5(1), 1-22. 
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  Yang termasuk dalam aneka industri adalah industri yang 

mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah sumber daya 

pertanian secara luas serta lain-lain. 

c. Industri Kecil 

  Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman serta 

tembakau), industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, 

industri kerajinan umum, industri logam. Industri di Indonesia dapat 

digolongkan ke dalam beberapa macam kelompok.40 Industri di dasarkan 

pada jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan, dan dibagi menjadi empat 

golongan, yaitu: 

Tabel 2.1. Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja dan 

Modal 

Keterangan Jumlah Tenaga Kerja Besaran Modal 

Industri Mikro 1-4 1.000.000-2.000.000 

Industri Kecil 5-19 2.100.000-4.900.000 

Industri Menengah 20-99 5.000.000-200.000.000 

Industri Besar Lebih dari 100 Lebih dari 200.000.000 

Sumber: sensus ekonomi 

 

 

 

 

 
40 http://digilib.unila.ac.id/3048/12/BAB%20II.pdf di akses pada 31 maret 2019 pukul 22.45 

http://digilib.unila.ac.id/3048/12/BAB%20II.pdf
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C. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Jumlah Unit Usaha 

atau Industri Besar dan Menengah (X1), Jumlah Upah (X2), diharapkan Jumlah 

Perusahaan dan jumlah upah dapat dapat berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja (Y). Apabila jumlah Industri Besar dan Menengah meningkat dan 

juga diikuti jumlah upah pula, maka tenaga kerja akan terserap untuk 

melakukan produksi. Nilai output dari produksi yang meningkat selanjutnya 

akan diikuti jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang pastinya akan 

meningkat pula. Dengan adanya kenaliakan PDB maka akan di ikuti dengan 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat sehingga kenaikan pertumbuhan 

ekonomi tersebut di harapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

D. Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai 

benar dan juga salah jika merujuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji 

secara empiris. Fungsi dari hipotesis sendiri yaitu sebagai pedoman atau 

Unit Usaha 

(X1) 

Penyerapan Tenaga 

Kerja 

(Y) 

Jumlah Upah 

(X2) 
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patokan seorang peneliti untuk mengarahkan penelitian yang dia lakukan agar 

penelitian tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan.41 

 Berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori yang telah diuraikan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu: Diduga penyerapan tenaga 

kerja dipengaruhi oleh jumlah Unit Usaha dan upah industri besar dan 

menengah provinsi jawa tengah. 

H1: Diduga Jumlah Unit Usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

Industri Besar dan Menegah. 

H2: Diduga Jumlah Upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

Industri Besar dan Menengah.  

 
41 Kuncoro, Mudrajat. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan 

Menulis Tesis?, Jakarta Erlangga. 


