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Penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Malang dengan judul Analisis Konsentrasi 

Spasial Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil di kabupaten Malang Tahun 2003-2006 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi spasial penyerapan tenaga kerja 

berdasarkan lokasi industri kecil dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga 

kerja industri kecil di kabupaten Malang 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil hipotesis bahwa jumlah unit usaha dan nilai 

investasi pada sektor industri kecil akan dapat berpengaruh positif terhadap penyerapan 

tenaga kerja industri kecil di kabupaten Malang 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi spasial penyerapan tenaga kerja 

berdasarkan lokasi industri kecil adalah analisis deskriptif dan Sistem Informasi Geografis 

(SIG), dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

industri kecil adalah analisis regresi linier berganda dengan data panel. Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 

dengan periode penelitian 2003-2006 

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja industri kecil di 

kabupaten Malang tidak merata antar kecamatan. Di beberapa kecamatan mengalami 

penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi, sementara sebagian lain mengalami penyerapan 

tenaga kerja yang rendah. Pada hasil regresi yang telah dilakukan dengan menggunakan data 

panel, diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja industri kecil dipengaruhi oleh variabel 

jumlah unit usaha sebesar 0,84 dan variabel nilai investasi sebesar 0,13 

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa jumlah unit usaha dan nilai invetasi 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil di kabupaten Malang. 

Dengan demikian dua hipotesis dalam penelitian ini terbukti 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya jumlah 

unit usaha industri kecil di kabupaten Malang diperbanyak jumlahnya agar dapat menyerap 

tenaga kerja yang ada, sepanjang hal tersebut dapat dilakukan. 


