
ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH TERHADAP PERMINTAAN 
TENAGA KERJA PADA INDUSTRI BESAR DAN MENENGAH DI KOTA 
PROBOLINGGO (JAWA TIMUR)  

 

 

Oleh: AHMAD NURHAEDI HASAN ( 02630156 )  
Development Economic Study 
Dibuat: 2007-08-24 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Upah, Tenaga Kerja 

Judul penelitian “ Analisis Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada 

Industri Besar dan Menengah Di Kota Probolinggo (Jawa Timur)”.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat upah 

terhadap tenaga kerja pada industri besar dan menengah di Kota Probolinggo. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil suatu hipotesa yaitu Diduga Tingkat Upah 

Berpengaruh Terhadap Pemintaan Tenaga Kerja Pada Industri Besar dan Menengah Di Kota 

Probolinggo. Alat analisa yang digunakan untuk mengetahui besarnya tenaga kerja yang 

diserap dan tingkat upah pada industri besar dan menengah di kota Probolinggo dengan 

menggunakan alat analisa regresi linier sederhana, uji-t. 

Hasil penelitian dan pengamatan dengan alat analisa regresi linier sederhana diperoleh 

persamaan regresi : Y = 8.6291803 + 1.1053184x. angka 8.6291803 konstanta, yang artinya 

bahwa setiap kenaikan 1% pada konstanta maka akan ada kenaikan jumlah tenaga kerja 

sebesar 8.62 %. Sedangkan angka 1.1053184 adalah jumlah tingkat upah, yang artinya 

apabila ada penurunan tingkat upah sebesar 1% maka akan ada penurunan jumlah permintaan 

tenaga kerja sebesar 1.10%. sedangkan pengajuan hipotesa yang dilakukan dengan uji t untuk 

X1 = 20.04 dengan tingkat kesalahan dan t tabel = 1.717, maka degan demikian t hitung < t 

tabel sehingga Ho ditolak dan Hi diterima maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara tingkat upah dengan permintaan tenaga kerja pada industri 

besar dan menengah di Kota Probolinggo. Dari hasil R2, Adjusted R2 squared yang diperoleh 

adalah sebesar 0.795527 sehingga dapat dikatakan bahwa 79.5% kontribusi variabel bebas 

(X1) adalah dapat mempengaruhi terhadap permintaan tenaga kerja pada industri besar dan 

menengah di kota Probolinggo (Y) 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya industri 

besar dan menengah di kota Probolinggo memperhatikan tingkat upah yang dikeluarkan, 

apakah sesuai dengan apa yang sudah di hasilkan oleh tenaga kerja, sehingga akan tercipta 

kepuasan yang seimbang antara pekerja dengan pemilik perusahaan. 


