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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan awal ini mencatatkan perbaikan 

pertumbuhan ekonomi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 7,11% (yoy) 

menjadi 7,19% (yoy). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada periode 

laporan pun berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 

nasional yang tercatat sebesar 6,30%. (BI. Surabaya: 2012). 

Dari sisi permintaan, pertumbuhan pada triwulan ini masih didorong oleh 

kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB), yang masing-masing 

menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 4,19% (yoy) dan 1,65% (yoy). 

Meskipun pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan ini sedikit melambat 

dibandingkan triwulan lalu, namun besaran proporsi yang masih berada di atas 65%, 

menyebabkan sumbangan pertumbuhannya masih signifikan mempengaruhi kinerja 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.  

Sementara itu, dari sisi penawaran, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran 

(PHR), sektor Industri Pengolahan, serta sektor Pertanian merupakan sektor 

pendorong pertumbuhan ekonomi Jatim. Ketiga sektor tersebut, secara berurutan 

menyumbang pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 2,99% (yoy), 1,55% 

dan 0,39%. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, meskipun pertumbuhan 

sektor PHR masih berada pada level yang sama, yaitu 9,69%, namun dengan nilai 

proporsinya yang terbesar menyebabkan tingkat pertumbuhan sektor dimaksud 

signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan kedua sektor lainnya. 

Sementara itu, kedua sektor lainnya menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja, 



dimana sektor industri pengolahan dari sebelumnya 5,96% menjadi 6,27% dan 

sektor pertanian dari 1,64% (yoy) menjadi 2,25%.(BI. Surabaya:2012). 

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi 

suatu negara adalah dilihat dari kesempatan kerja yang diciptakan dari 

pembangunan ekonomi. Namun, upaya untuk mengentaskan masalah 

pengangguran masih belum berhasil karena dihadapkan pada kenyataan 

kesempatan kerja yang diciptakan kurang untuk menyerap seluruh angkatan kerja 

yang ada. Apalagi jumlah penduduk semakin meningkat yang otomatis akan diikuti 

oleh jumlah angkatan kerja yang meningkat pula, sehingga peningkatan angkatan 

kerja yang tidak terserap untuk bekerja menjadikan jumlah tingkat pengangguran 

terbuka juga akan semakin meningkat. Deskripsi mengenai Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) di Jawa Timur yang semakin meningkat dari tahun ke tahun akan 

dikemukakan dalam tabulasi sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/kota 

di Jawa Timur Tahun 2006-2010 (persen) 

No Kabupaten/ 

Kota 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Kabupaten  

1 Pacitan  3,58 2,72 3.10 1,32 0.87 0.87 

2 Ponorogo  6.74 4.76 3.73 3,45 3.83 3.83 

3 Trenggalek  6,05 4,91 3,73 3,91 2,15 2,15 



4 Tulungagung  6,65 4.32 3.99 4,54 3.50 3.50 

5 Blitar  5,63 4,54 4.26 3,00 2.24 2.24 

6 Kediri  8,13 8,89 7.79 5,10 3.75 3.75 

7 Malang  7,85 6,44 6.22 6,35 4.49 4.49 

8 Lumajang  8,00 4,91 4,33 2,24 3.17 3.17 

9 Jember  11,43 5,57 4,48 4,42 2.71 2.71 

10 Banyuwangi  6,71 5,80 5.62 4,05 3.92 3.92 

11 Bondowoso  3,08 3,65 2,93 2,88 1.59 1.59 

12 Situbondo  6,03 5,43 3,89 2,28 3.13 3.13 

13 Probolinggo  5,50 3,48 3,46 2,60 2.02 2.02 

14 Pasuruan  8.89 7,72 6,72 5,03 3.49 3.49 

15 Sidoarjo  9,40 12,67 11,91 10,19 8,35 8,35 

16 Mojokerto  7.99 6,88 7,04 5.54 4,84 4,84 

17 Jombang  9,53 6,97 5,78 6,19 5.27 5.27 

18 Nganjuk  7,72 6,62 6,06 3,98 3.64 3.64 

19 Madiun  11.50 10,11 8,44 6,04 5.55 5.55 

20 Magetan  6.20 5,40 4,37 3,82 2.41 2.41 

21 Ngawi  9.31 6,41 8,18 4,49 4.80 4.80 

22 Bojonegoro  8.61 5,67 5.93 4,52 3.29 3.29 

23 Tuban  6,78 6,24 5,74 4.22 2,86 2,86 

24 Lamongan  9,12 6,31 6,30 4.92 3,62 3,62 



25 Gresik 7,88 8,14 7,50 7,01 7,70 7,70 

26 Bangkalan  12.68 7,90 7,26 5,01 5.79 5.79 

27 Sampang  4.23 1,98 3,46 1,70 1,77 1,77 

28 Pamekasan  5.96 4,41 3,42 2,18 3.53 3.53 

29 Surnenep  6,53 3,28 3,92 2,27 1,89 1,89 

 Kota   

71 Kediri  12,19 12,18 11.27 8,32 7,39 7,39 

72 Blitar  10,09 8,24 6.97 8.47 6,66 6,66 

73 Malang  14,31 11.27 11,14 10,44 8,68 8,68 

74 Probolinggo  10.25 10,42 9.93 8.53 6,85 6,85 

75 Pasuruan  13.52 11,33 10.72 7.57 7.23 7.23 

76 Mojokerto  10,24 11,94 12,12 9,30 7.52 7.52 

77 Madiun  15,38 15,45 12,72 11,27 9,52 9,52 

78 Surabaya  9,68 11,59 11,84 8,63 6,84 6,84 

79 Batu  8,77 10,36 8,95 6,88 5,55 5,55 

Jawa Timur1) 8,19 6.79 6.42 5.08 4.25  

Jawa Timur 2) 5,74 6.01 4,84    

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur. Susenas Tahun 2006-2007 dan Sakernas 2008- 

2010 

 

 



Keterangan : 

Perekonomian Jawa Timur yang terus tumbuh tiap tahunnya, berdampak 

terhadap menurunnya jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur, 

diketahui dari tabulasi di atas sejak periode tahun 2006 sampai dengan 2010, terjadi 

penurunan tingkat pengangguran terbuka, secara rata-rata di seluruh 

kota/kabupaten di jawa Timur. Namun, perkembangan penurunan jumlah Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut tidaklah merata antara satu daerah 

kota/kabupaten dengan daerah kota/kabupaten yang lain, dan masih banyak 

ketimpangan yang bisa kita amati pada periode tahun 2006 Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) tertinggi terdapat di Kota Madiun sebesar 15,38 % terendah TPT ada 

di kabupaten Bondowoso sebesar 3,08 %. Komposisi ini berubah pada periode 2010 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat di Kota Malang sebesar 

8,68 % terendah TPT ada di kabupaten Pacitan sebesar 0,87 %. 

Berbagai upaya telah dilakukan di tingkat kabupaten maupun provinsi, dalam 

hal mengurangi jumlah tingkat pengangguran terbuka tersebut, baik melalui 

pengembangan proyek-proyek pembangunan padat karya, maupun pembentukan 

lembaga-lembaga pendidikan keterampilan praktis dengan harapan para lulusan 

sekolah dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha ataupun industri, 

sehingga upaya-upaya yang dilakukan guna pengembangan ekonomi regional di 

Jawa Timur tersebut diharapkan efektif dalam meningkatkan kemakmuran, sebagai 

salah satu disiplin dalam ilmu ekonmi keberadaan lmu Ekonomi Regional 

merupakan sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari wilayah, menitik 

beratkan pada bahasan dimensi tata ruang/ space/ spatial, (Sjafrizal:1997). dengan 

memahami ilmu ekonomi regional diharapkan dapat mengopptimalkan penentuan 

kebijaksanaan awal, sektor mana yang dianggap strategis, memiliki daya saing dan 



daya hasilnya yang besar, comperative advantage. Serta dapat menyarankan 

komoditi / kegiatan apa yang perlu dijadikan unggulan dan di sub wilayah mana 

komoditi itu dapat dikembangkan. 

Selain itu salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan secara aktif 

mengembangkan keberadaan industri kecil di tingkat daerah yang mana dengan 

berkembangnya industri kecil di daerah-daerah dapat secara langsung membuka 

kesempatan kerja yang juga akan menurunkan Tingkat Pengangkutan Terbuka 

(TPT), dampak yang secara langsung dirasakan adalah juga membantu mengurangi 

kemiskinan. 

Menurut Wie (1993), pengembangan industri kecil adalah cara yang dinilai 

besar peranannya dalam pengembangan industri manufaktur. Pengembangan 

industri kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran mengingat 

teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya, sehingga bisa memperbesar 

lapangan kerja dan kesempatan usaha yang pada gilirannya mendorong 

pembangunan daerah dan kawasan pedesaan. 

Obyek dalam penelitian ini adalah keberadaan industri kecil di Kabupaten 

Gresik, yang mana diketahui bahwa sejak tahun 2010 Jawa Timur menjadi provinsi 

dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas inflasi yang mantap. Menurut 

Badan Pusat Statistik (2007) industri diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Industri 

kerajinan rumah tangga yang mempunyai 1-4 karyawan, 2. Industri kecil rumah 

tangga yang mempunyai 5-19 karyawan, 3. Industri sedang rumah tangga yang 

mempunyai 20-99 karyawan, 4. Industri besar rumah tangga yang mempunyai 100 

karyawan lebih. 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir perkonomian di Kota Gresik terus 

mengalami pertumbuhan seiring dengan semakin maraknya investasi-invesatasi 



asing maupun investor dalam negeri. Kemunculan lapangan pekerjaan baru ini guna 

melengkapi akan kebutuhan-kebutuhan yang tidak disediakan secara langsung oleh 

industri menegah maupun besar. Sebagai contoh dibukanya pelayanan-pelayanan 

sewa/beli alat besar, perusahaan transportasi untuk industri, rumah makan, 

perusahaan pengerah jasa tenaga kerja (outsourching), bengkel, warung kopi dll. 

Kemunculan dari usaha-usaha baru ini yang nota bene juga dapat dikategorikan 

sebagai industri kecil berimplikasi positif terhadap industri yang sudah ada maupun 

pemilik usaha, adanya keuntungan yang diperoleh pemilik usaha serta kemudahan 

fasilitas bagi karyawan industri yang sudah ada dan ini merupakan dampak yang 

sangat baik bagi kedua belah pihak. 

Gresik juga memiliki dua industri besar, yaitu industri semen PT Semen 

Gresik yang salah satu pabriknya berada di Tuban, Jawa Timur, dan industri pupuk 

PT Petrokimia Gresik. Meski penyerapan tenaga kerja pada kedua industri nasional 

itu cukup besar, namun masih sekitar 20 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja di 

sektor industri wilayah itu, bekerja pada berbagai industri kecil yang ada. Hal ini tidak 

mengherankan, karena dari 5.081 unit industri yang ada di Kabupaten Gresik, 

sebanyak 4.651 unit merupakan industri kecil. Lokasi industri-industri kecil itu pun 

tersebar merata pada 18 kecamatan di Gresik, kondisi kemudahan transportasi, baik 

darat maupun laut ini merupakan kelebihan di Kabupaten Gresik. 
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Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2012 

Gambar 1.1 

Data Perkembangan Industrialisasi Kabupaten Gresik 

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa perkembangan industri kecil dan 

industri besar di Kabupaten Gresik cukup baik, jumlah industri kecil pada tahun 2009 

sebesar 3992 unit, berkembang menjadi 4208 unit pada tahunn  2010, demikian juga 

industri besarnya dari 396 unit berkembang  menjadi 412, serta di tahun 2011, 

industri kecil berkembang kembali menjadi 4651 unit, yang diikuti dengan kenaikan 

jumlah industri besar sebesar 430. hal ini mengindikasikan bahwa progres 

pertumbuhan industrialisasi di Kabupaten Gresik berjalan dan tumbuh dengan baik. 

Tetapi perkembangan industrialisasi yang juga diikuti perkembangan industi 

kecil di Kabupaten Gresik tersebut, ternyata tidak selalu membawa keberpihakan 



terhadap sebagian masyarakat yang masuk kategori penduduk miskin di Kabupaten 

Gresik, sehingga guna memperjelas fenomena tersebut maka berikut akan 

dikemukakan tabulasi data persentase penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 

Gresik serta data penduduk miskin yang tidak bekerja di Kabupaten Gresik, pada 

periode tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Penyerapan tenaga kerja di Kab.Gresik (%)

Tidak Bekerja  3.54  3.54  4.10 

kerja di Industri kecil  62.12  42.24  58.98 

Kerja di Industri Sedang&Besar  34.33  54.22  36.92 

2009 2010 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Data Kemiskinan Jawa Timur, 2009-2011 

Gambar 1.3 

Data Penduduk miskin tidak bekerja Kabupaten Gresik  

Berdasarkan tabulasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sejak periode 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja 

di Kabupaten Gresik cenderung meningkat, hal inilah yang menjadi fenomena dalam 

penelitian yang akan dilakukan, selain itu diketahui pula bahwa keberadaan 

kemiskinan berdasarkan kategori penduduk miskin, pada periode tahun 2011 adalah 

persentase penduduk sangat miskin sebesar 3,74 %, penduduk kategori Miskin 

sebesar 12,69 %, penduduk Hampir Miskin 18,63 % sedangkan kategori penduduk 

Tidak Miskin sebesar 64,94 %. (BPS, Jawa Timur:2011). 

Keberadaan penyerapan tenaga kerja pada lingkungan pada dasarnya 

industri dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal dipengaruhi 

oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga 

(Handoko, 2008). Namun dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan 
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mempengaruhi kondisi tersebut, hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan 

mempengaruhi faktor eksternal. Sedangkan secara internal dipengaruhi oleh tingkat 

upah, produktivitas tenaga kerja, dan modal (Simanjuntak, 1985).  

Data BPS tersebut serta dengan adanya keberadaan kondisi perkembangan 

industri kecil di Kabupaten Gresik, maka fenomena belum optimalnya penyerapan 

tenaga kerja jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja di Kabupaten Gresik yang 

cenderung meningkat, terhadap perkembangan industri kecil menjadikan 

permasalahan tersebut menarik untuk dikaji, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

dalam skripsi ini dengan judul “Pengaruh Perkembangan Industri Kecil Terhadap 

Penyerapan Tenaga kerja di Kabupaten Gresik” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terhadap industri kecil di Kabupaten 

Gresik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

terhadap industri kecil di Kabupaten Gresik. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: 



1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang SDM yang berkaitan dengan program 

kesejahteraan karyawan, semangat kerja, dan penyerapan tenaga kerja. 

Melalui penelitian ini dapat dijadikan acuan atau salah satu sumber informasi 

bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa maupun penelitian 

lanjutan. 

2. Diharapkan memberikan manfaat terutama dalam mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh dalam kondisi nyata mengenai keberadaan perkembangan sebuah 

sektor industri dan memberikan masukan ilmiah kepaa industri di sektor 

tersebut dan pemerintah daerah khususnya mengenai pengaruh 

perkembangan industri kecil terhadap penyerapan tenaga kerja secara riil. 

3. Sebagai salah satu bahan referensi dan infromasi bagi penelitian yang 

sejenis. 

4. Sebagai persyaratan tugas akhir dan pengaplikasian teori dalam kenyataan 

serta sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman berharga. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Industri kecil 

Industri kecil merupakan semua perusahaan yang melakukan kegiatan 

mengolah barang dasar atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya 

menjadi barang yang tinggi nilainya. Menurut BPS, industri kecil adalah industri yang 

menggunakan tenaga kerja antara 5 – 19 orang. Disperindag mendefinisikan industri 

kecil sebagai suatu kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi sampai 

dengan 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Kep 

Memperindag No. 254/MPP/Kep/97, tanggal 28 Juli 1997).  

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mendefinisikan industri kecil sebagai 

sektor usaha yang memiliki aset maksimal 280 juta, tenaga paling banyak 300 orang 

dan nilai penjualan dibawah 100 juta rupiah. Sedangkan Koperasi mendefinisikan 

berdasarkan kriteria omset usaha tidak lebih dari 2 milyard dan kekayaan (tidak 

termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari 600 juta rupiah. Walaupun banyak 

definisi mengenai industri kecil namun industri kecil mempunyai karakteristik yang 

hampir seragam.Karakteristik industri kecil adalah sebagai berikut (Mudrajat 

Kuncoro, 1997).  

1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan 

operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh orang perorang yang merangkap 

sebagai pemilik sekaligus pengelola usaha serta memanfaatkan tenaga kerja 

dari keluarga dan kerabat di kotanya.  

2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal 

sehingga mereka cenderung mengatasi pembiayaan usaha dari modal sendiri 

 



atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang dan bahkan 

rentenir.  

3. Sebagian industri kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.  

4. Ditinjau menurut golongan undustri tampak bahwa hampir sepertiga bagian 

seluruh industri kecil bergerak pada kelompok industri makanan, minuman dan 

tembakau (ISIC 31), indsustri tekstil (ISIC 32), industri kayu, bambu, rotan, 

rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga (ISIC 33) masing-masing 

berkisar antara 21 sampai 22 perusahaan dari seluruh industri kecil yang ada.  

Adapun yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas (ISIC 34) dan 

kimia (ISIC 35), diikuti kelompok industri barang galian bukan logam (ISIC 36) 

Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh industri kecil (Tulus Tambunan, 1997) 

adalah sebagai berikut :  

1. Sangat padat karya dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat 

banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata-

rata pertahun sangat tinggi, sehingga upah minimum tenaga kerja khususnya 

dari kelompok berpendidikan rendah di Indonesia masih relatif murah 

dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia dengan jumlah penduduk 

atau angkatan kerja yang lebih sedikit. 

2. Industri kecil di Indonesia masih lebih banyak membuat produk-produk 

sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal tinggi.  

3. Industri kecil di Indonesia masih merupakan industri yang membuat produk-

produk yang bernuansa kultural seperti kerajinan dari kayu dan rotan atau ukir-

ukiran yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di 

masing-masing daerah.  



4. Kegiatan industri kecil masih sangat agricultural based karena mempunyai 

banyak komoditi-komoditi pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil.  

5. Pengusaha-pengusaha industri kecil lebih banyak menggantungkan diri pada 

kemampuan sendiri atau pinjam dari sumber informal untuk modal kerja dana 

industri.  

Kelemahan industri kecil terutama dalam hal kemampuannya untuk bersaing 

masih lemah, tidak hanya di pasar domestik terhadap produk-produk dari industri 

besar dan menengah atau impor tetapi juga di pasar ekspor. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan industri kecil yaitu sesuai 

dengan pengertian dari Badan Pusat Statistik yaitu perusahaan/usaha industri 

pengolahan yang mempunyai pekerja 5-19 orang. Industri kecil konveksi 

(kopiah/songkok nasional, busana Muslim) termasuk industri kecil kelompok kategori 

industri sentra karena dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi 

membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari 

kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis (Saleh, 1986). 

 

2.2 Upah 

Upah yaitu pembayaran yang diperoleh karena berbagai bentuk jasa yang 

disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. 

(Simanjuntak,1985). Mankiw (2000), mendefinisikan upah sebagai Produktivitas 

yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan 

kepadanya. Sedangkan Sumarsono (2003), mendefinisikan upah sebagai suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan 



perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri 

maupun untuk keluarganya.  

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 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 tunjangan bagi 

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

akan dilakukan.  

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran oleh 

pengusaha konveksi untuk tenaga kerja karena jasanya dalam proses produksi. 

Menurut Simanjuntak (1985), pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan 

pada 3 fungsi upah yaitu:  

1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya  

2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang  

3. Menyediakan insentip untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja  

Menurut Sukirno (2009), Ahli ekonomi membedakan pengertian upah 

menjadi dua, yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang 

diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga 

mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan 

upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah 

tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan para pekerja. Sedangkan menurut Sumarsono (2003) upah dibagi 

menjadi tiga macam yaitu :  



1. Upah Pokok  

Upah yang diberikan pada karyawan, yang dibedakan atas upah per jam, per hari, 

per minggu, per bulan.  

2. Upah Lembur  

Upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja yang  

telah ditetapkan perusahaan.   

3. Upah Nominal (Upah Uang)  

Upah nominal adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada para pekerja dari 

pengusaha sebagai pembayaran terhadap tenaga mental atau fisik para pekerja 

yang digunakan dalam proses produksi. Upah uang disebut demikian karena seluruh 

nilai imbalan jasa atau kerjanya, sepenuhnya diterimakan dalam bentuk uang kontan 

(Kartasapoetra, 1992). 

2.3 Produktivitas 

Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dapat dicapai 

dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan per satuan waktu. Produktivitas 

tenaga kerja merupakan ukuran keberhasilan tenaga kerja menghasilkan suatu 

produk dalam waktu tertentu (Sumarsono, 2003).  

Produktivitas tenaga kerja merupakan gambaran kemampuan pekerja dalam 

menghasilkan output (Ananta, 1985). Hal ini karena produktivitas merupakan hasil 

yang diperoleh oleh suatu unit produksi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, 

dengan produktivitas kerja yang tinggi menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh 

tenaga kerja juga tinggi. Menurut Simanjuntak (1985), Produktivitas mengandung 

pengertian filosofis dan definisi kerja. Secara filosofis, produktivitas mengandung 

pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu 

kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemaren, dan mutu kehidupan 



besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan hidup dan sikap mental yang 

demikian akan mendorong manusia untuk tidak cepat merasa puas, akan tetapi 

terus mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja. Untuk definisi 

kerja, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output) 

dengan keseluruhan sumber daya (input) yang dipergunakan per satuan waktu. 

Sumber daya masukan dapat terdiri dari beberapa faktor produksi seperti tanah, 

gedung, mesin, peralatan, bahan mentah dan sumber daya manusia sendiri.  

 

Dari pengertian di atas, peningkatan produktivitas dapat terwujud dalam 

bentuk:  

1. Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya 

yang lebih sedikit, dan/ atau  

2. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang terbatas, dan/ atau  

3. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang sama, dan/atau  

4. Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber 

daya yang relatif lebih kecil  

Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari nilai produksi. Nilai produksi 

adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir 

proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya akan dijual atau sampai ke 

tangan konsumen (Sudarsono, 1990). Jadi yang dimaksud produktivitas dalam 

penelitian ini adalah nilai produksi rata-rata yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja.  

Produktivitas tenaga kerja menurut Mulyadi (2006), digambarkan dari rasio 

output terhadap jumlah tenaga kerja yang digunakan. Oleh karena itu, produktivitas 



tenaga kerja dapat diproduksi dari persamaan APPL (Average Physical Product of 

Labor) sebagai berikut:  

APPL = TPL/L = Q/L = Produktivitas tenaga kerja  

dimana:  

TPL = Total produksi oleh tenaga kerja  

Q = Output  

L = Tenaga kerja  

Dengan pendekatan sistem, faktor yang mempengaruhi produktivitas 

karyawan perusahaan dapat digolongkan pada tiga kelompok (Simanjuntak,1985):  

1. Yang menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan, meliputi tingkat 

pendidikan, pelatihan, motivasi, etos kerja, dan mental.  

2. Sarana pendukung, meliputi lingkungan kerja (teknologi, cara produksi, sarana 

dan peralatan yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, dan 

suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri), serta kesejahteraan karyawan yang 

terjamin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan 

kelangsungan kerja.  

3. Supra sarana, meliputi kebijakan pemerintah, hubungan industrial dan 

manajemen.  

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (1995), Produktivitas kerja karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:  

1. Faktor bawaan  

2. Faktor pendidikan dan latihan  

3. Faktor gizi  

5. Faktor lingkungan  

6. Faktor kemauan karyawan untuk bekerja sama. 



2.4 Biaya Modal 

Di dalam setiap perekonomian, perusahaan-perusahaan memerlukan biaya 

modal untuk menjalankan dan memperbesar usahanya. Menurut Sukirno (2009), 

biaya modal dapat diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli 

barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam 

perekonomian.  

Modal juga dapat diartikan pengeluaran sektor perusahaan untuk 

membeli/memperoleh barang-barang modal yang baru yang lebih modern atau 

untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi 

atau yang sudah usang.  

Modal adalah sumber-sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh 

manusia. Kadang-kadang modal dilihat dalam arti uang atau dalam arti keseluruhan 

nilai daripada sumber-sumber ekonomi non manusiawi termasuk tanah. Itulah 

sebabnya bila menunjuk pada modal dalam arti luas dan umum, akan dimasukkan 

semua sumber ekonomi di luar tenaga kerja. Dalam pengertian ekonomi, modal 

adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga 

kerja menghasilkan barang-barang baru (Mubyarto, 1985).  

Menurut Soekartawi (1991), modal dalam kegiatan produksi dibedakan 

menjadi dua macam yaitu modal tetap dan modal tidak tetap atau variabel. Modal 

tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak 

habis dalam sekali proses produksi. Modal ini terdiri dari tanah, bangunan, mesin 

dan sebagainya. Sementara itu modal tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan 

dalam proses produksi dan habis dalam satu kali proses produksi.  



Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan modal adalah sesuai dengan 

buku Luas dan Susunan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Berbagai Bidang Kegiatan 

di Jawa Tengah dan DIY yang diterbitkan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM 

tahun 1983 (dalam Zamrowi, 2007), yaitu dana yang digunakan dalam proses 

produksi saja, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan yang ditempati atau biasa 

disebut dengan modal kerja. 

 

2.5 Pengertian Tenaga Kerja  

Menurut Badan Pusat Statistik, Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja (15 

tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak 

bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.  

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. Jadi yang dimaksud tenaga kerja dalam penelitian ini yaitu setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang hasil produksi.  

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) Golongan yang bekerja dan (2) Golongan yang 

menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja 

terdiri dari (1) Golongan yang bersekolah, (2) Golongan yang mengurus rumah 

tangga dan (3) Golongan lain- lain yang menerima pendapatan, misalnya orang 

yang memperoleh tunjangan pensiun, bunga atas pinjaman dan sewa milik dan 

mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain karena lanjut usia, cacat, dalam 

penjara atau sakit kronis. Ketiga golongan bukan angkatan kerja sewaktu- waktu 

dapat menawarkan jasanya untuk bekerja (Simanjuntak,1985).  



Ada empat hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu:  

1. Bekerja (employed) 

Jumlah orang yang bekerja sering dipakai sebagai petunjuk tentang luasnya 17 

kesempatan kerja. Dalam pengkajian ketenagakerjaan kesempatan kerja sering 

dipicu sebagai permintaan tenaga kerja.  

2. Pencari kerja (unemployed) 

Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum berhasil menperoleh 

pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan. Secara konseptual mereka yang 

dikatakan penganggur harus memenuhi persyaratan bahwa mereka juga aktif 

mencari pekerjaan.  

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

TPAK suatu kelompok penduduk tertentu adalah perbandingan antara jumlah  

angkatan kerja dengan penduduk adalam usia kerja dalam kelompok yang sama. 

TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus 

rumah tangga, umur, tingkat upah, dan tingkat pendidikan.  

4. Profil angkatan kerja  

Profil angkatan kerja meliputi umur, seks, wilayah kota dan pedesaan dan 

pendidikan.  

 

2.5.1 Penyerapan Tenaga Kerja 

Rahardjo (1984), mendefinisikan penyerapan tenaga kerja sebagai jumlah 

tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Menurut 

Kuncoro (2002), Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang 

sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk  



yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya 

penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh 

karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga 

kerja. Penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya 

orang yang bekerja atau di pekerjakan oleh pengusaha. Dalam penelitian ini, 

penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.  

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja 

yang diminta oleh perusahaan. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan 

hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk 

dipekerjakan. Jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan pada kuantitas atau 

banyaknya permintaan tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu (Rejekiningsih, 

2004).  

 

2.5.2 Permintaan Tenaga Kerja  

Menurut Arfida (2003), permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara 

tingkat upah (yang dilihat dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja) 

dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan 

(dalam hal ini dapat dikatakan dibeli).  

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan kuantitas 

tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini 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 memproduksikan barang untuk dijual 

kepada masyarakat konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha 

terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan 



barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut “derived 

demand “ ( Payaman Simanjuntak, 1985 : 87 ).  

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan 

perubahan faktor – faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi 

(Ehrenberg dan Smith, 1994 : 37 – 40 ):  

1.) Perubahan tingkat upah 

 Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya  

produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik maka 

akan terjadi :  

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang 

selanjutnya akan meningkat pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya 

konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga 

barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang 

yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, terpaksa 

produsen menurunkan jumlah produksinya, mengakibatkan berkurangnya tenaga 

kerja yang dibutuhkan Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena 

pengaruh turunnya skala produksi disebut efek skala produksi atau “ scale – effect “  

2. Apabila upah naik maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi 

padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga 

kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin dan lain– lain Penurunan 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan 

penggunaan mesin-mesin disebut efek subtitusi tenaga kerja atau “subtitution effect“  

Miller & Meinners (1993), berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja 

dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (Value of Marginal Product, VMP). Nilai 

marjinal produk (VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (Marginal 



Physical Product) dengan harga produk yang bersangkutan. Produk Fisik Marginal 

(Marginal Physical Product, MPP) adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber 

dari penambahan satu unit input variabel (tenaga kerja). 

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi 

neoklasik, di mana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat 

mempengaruhi harga pasar (price taker). Dalam hal memaksimalkan laba, 

pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat 

dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada : (1) tambahan hasil 

marjinal, yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan seorang 

pekerja atau istilah lainnya disebut Marjinal Physical Product dari tenaga kerja 

(MPPL), (2) penerimaan marjinal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha 

dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau istilah lainnya disebut Marginal 

Revenue (MR).  

Penerimaan marjinal di sini merupakan besarnya tambahan hasil marjinal 

dikalikan dengan harga per unit, sehingga MR = VMPPL = MPPL. P, dan (3) biaya 

marjinal, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan 

tambahan seorang pekerja, dengan kata lain upah karyawan tersebut. Apabila 

tambahan penerimaan marjinal lebih besar dari biaya marjinal, maka 

mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pemberi kerja, 

sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja selama MR lebih besar dari 

tingkat upah (Bellante dan Jackson, 1990). Value Marginal Physical Product of Labor 

atau VMPP adalah nilai pertambahan hasil marjinal dari tenaga kerja. P adalah 

harga jual barang per unit, DL adalah permintaan tenaga kerja, W adalah tingkat 

upah, dan L adalah jumlah tenaga kerja. Peningkatan permintaan terhadap tenaga 

kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang 



dikonsumsinya. Semakin tinggi permintaan masyarakat akan barang tertentu, maka 

jumlah tenaga kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat 

dengan asumsi tingkat upah tetap.  

Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam suatu lapangan usaha tidak 

dilakukan untuk jangka pendek, walaupun permintaan masyarakat terhadap produk 

yang dihasilkan tinggi. Dalam jangka pendek, pengusaha lebih mengoptimalkan 

jumlah tenaga kerja yang ada dengan penambahan jam kerja atau penggunaan 

mekanisasi, sedangkan dalam jangka panjang kenaikan jumlah permintaan 

masyarakat akan direspon dengan menambah jumlah tenaga kerja yang 

dipekerjakan. Hal ini berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru.  

Marginal Revenue Product atau MRP dari suatu input variabel adalah 

penerimaan tambahan yang diperolah suatu perusahaan dengan mempekerjakan 

unit input tambahan, cateris paribus. Jika tenaga kerja adalah faktor variabel, 

misalnya merekrut unit tambahan akan menghasilakan output tambahan (produk 

marginal dari tenaga kerja). Penjualan output tambahan itu akan menghasilkan 

penerimaan. Produk penerimaan marginal adalah penerimaan yang diproduksi 

dengan menjual barang atau jasa yang diproduksi oleh unit marginal tenaga kerja.  

Dalam perusahaan bersaing, produk penerimaan marginal adalah nilai 

produk marginal suatu factor (Case and Fair, 2007).  Dengan menggunakan tenaga 

kerja sebagai faktor variabel, kita bisa menyatakan dalil ini dengan lebih formal 

dengan mengatakan jika MPL adalah produk tenaga kerja marginal dan PX adalah 

harga output, maka produk penerimaan marginal dari tenaga kerja adalah MRPL = 

MPL X PX (Case and Fair, 2007).  

Menurut Simanjuntak (1985), dasar yang digunakan pengusaha untuk 

menambah atau mengurangi jumlah karyawan adalah: Pertama-tama sang 



pengusaha perlu memperkirakan tambahan hasil (output) yang diperoleh pengusaha 

sehubungan dengan penambahan seorang karyawan. Tambahan hasil tersebut 

dinamakan tambahan hasil marjinal atau marginal physical product dari karyawan, 

atau disingkat MPPL. Kedua, pengusaha menghitung jumlah uang yang akan 

diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marginal tersebut. Jumlah uang ini 

dinamakan penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu nilai MPPL tadi. Jadi, 

marginal revenue sama dengan nilai dari MPPL, yaitu besarnya MPPL dikalikan 

dengan harganya per unit (P). Jadi:  

MR = VMPPL = MPPL x P  

Dimana:  

MR   : Marginal revenue, penerimaan marginal  

VMPPL  : Value marginal physical product of labor, nilai pertambahan hasil 

marginal dari karyawan  

MPPL   : Marginal physical product of labor  

P   : Harga jual barang yang diproduksikan per unit.  

Akhirnya pengusaha membandingkan MR tersebut dengan biaya 

mempekerjakan tambahan seorang tadi. Jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha 

sehubungan dengan mempekerjakan tambahan seorang karyawan adalah upahnya 

sendiri (W) dan dinamakan biaya marjinal atau marginal cost (MC). Bila tambahan 

pemerimaan marjinal (MR) lebih besar dari biaya mempekerjakan orang yang 

menghasilkannya (W), maka mempekerjakan tambahan orang tersebut akan 

menambah keuntungan pengusaha. Dengan kata lain dalam rangka menambah 

keuntungan, pengusaha akan terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih 

besar dari W (Simanjuntak, 1985).  



Misalnya tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat-alat dan faktor produksi 

lain jumlahnya tetap. Maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja 

menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula. Dengan 

kata lain, semakin bertambah karyawan yang dipekerjakan, semakin kecil MPPL-nya 

dan nilai MPPL itu sendiri. Ini yang dinamakan hukum diminishing returns dan 

dilukiskan dengan garis DD dalam gambar 2.1 

 

Gambar 2.1  

Fungsi Permintaan Terhadap Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Simanjuntak, 1985  

 

Keterangan :  

Garis DD melukiskan besarnya nilai hasil marginal karyawan (value marginal 

physical product of labor atau VMPPL) untuk setiap tingkat penempatan. Bila 

misalnya jumlah karyawan yang dipekerjakan sebanyak 0A=100 Orang, maka nilai 



hasil kerja orang yang ke-100 dinamakan VMPPL nya dan besarnya sama dengan 

MPPL x P = W1. Nilai ini lebih besar dari tingkat 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 

tenaga kerja hingga ON. Di titik N pengusaha mencapai laba maksimum dan nilai 

MPPL x P sama dengan upah yang dibayarkan pada karyawan. Dengan kata lain 

pengusaha mencapai laba maksimum bila MPPL x P = W . Penambahan tenaga 

kerja yang lebih besar dari pada ON, misalnya OB akan mengurangi keuntungan 

pengusaha. Pengusaha membayar upah pada tingkat yang berlaku (W), padahal 

hasil nilai marginal yang diperolehnya sebesar W2 yang lebih kecil dari pada W. Jadi 

pengusaha cenderung untuk menghindari jumlah karyawan yang lebih besar dari 

pada ON. Penambahan karyawan yang lebih besar dari ON dapat dilaksanakan 

hanya bila pengusaha yang bersangkutan dapat membayar upah dibawah W atau 

pengusaha dapat menaikkan harga jual barang (Simanjuntak, 1985).  

Aspek lain yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari hubungan tingkat upah, 

MPPL, harga barang dan jumlah karyawan yang dapat dipekerjakan adalah bahwa 

sebagai reaksi terhadap peningkatan upah (Simanjuntak, 1985):  

1. Pengusaha menuntut peningkatan produktivitas kerja karyawannya 

sedemikian rupa sehingga pertambahan produksi yang dihasilkan karyawan 

senilai dengan pertambahan upah yang diterimanya; atau bila ini tidak dapat 

terlaksana,  

2. Pengusaha terpaksa menaikkan harga jual barang,dan/ atau  

3. Pengusaha mengurangi jumlah karyawan yang bekerja, atau  

4. Pengusaha melakukan kombinasi dari dua diantara ke tiga alternatif di atas 

atau kombinasi dari ketiganya.  



Permintaan tenaga kerja dapat dibedakan menjadi permintaan tenaga kerja 

dalam jangka pendek dan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. 

Perbedaan antara permintaan jangka pendek dan jangka panjang adalah: (1) 

Penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan apabila perusahaan tidak sanggup mengadakan perubahan terhadap 

inputnya yang lain, dan (2) Penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan itu sanggup mengadakan 

perubahan terhadap inputnya yang lain (Arfida, 2003).  

 

2.5.3 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja  

Elastisitas permintaan tenaga kerja di definisikan sebagai persentase 

perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu 

persen pada tingkat upah (Simanjuntak, 1985). Secara umum dituliskan pada 

persamaan:  

 

 

 

Dimana e adalah elastisitas permintaan akan tenaga kerja, ΔN adalah 

perubahan jumlah pekerja yang terjadi, N adalah jumlah yang bekerja mula- mula, 

ΔW adalah besarnya perubahan tingkat upah, dan W adalah tingkat upah yang 

sedang berlaku. Rumus di atas dapat ditulis dalam bentuk:  

 

 

 

 



atau dalam bentuk diferensial: 

 

Bila tingkat upah naik, jumlah orang yang dipekerjakan menurun, dan 

sebaliknya. Jadi ΔN/ ΔW dan dN/ dW adalah negarif. Oleh sebab itu, elasitsitas 

permintaan tenaga kerja juga negatif. Besar kecilnya permintaan tergantung dari 

empat faktor, yaitu: (Simanjuntak, 1985)  

1) Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya 

modal.  

Semakin kecil kemungkinan mensubstitusikan modal terhadap tenaga kerja, 

semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga kerja. Ini juga tergantung dari jenis 

teknologi. Bila suatu teknik produksi menggunakan modal dan tenaga kerja dalam 

perbandingan yang tetap maka perubahan tingkat upah tidak mempengaruhi 

permintaan akan tenaga kerja paling sedikit dalam jangka pendek. Elastisitas 

semakin kecil bila keahlian atau ketrampilan golongan tenaga kerja itu semakin 

tinggi dan semakin khusus.  

2) Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan  

Salah satu alternatif pengusaha adalah membebankan kenaikan tingkat upah  

kepada konsumen dengan menaikkan harga jual barang hasil produksi di pasar. 

Kenaikan harga jual ini menurunkan jumlah permintaan masyarakat akan hasil 

poduksi. Selanjutnya turunnya permintaan masyarakat terhadap hasil produksi 

mengakibatkan penurunan dalam jumlah permintaan akan tenaga kerja. Semakin 

besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, semakin besar 

elastisitas permintaan akan tenaga kerja.  

3) Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi  



Elastisitas permintaan akan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya 

kayawan (labor cost) terhadap biaya produksi keseluruhan juga besar (total cost).  

4) Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya.  

Elastisitas permintan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan 

dari bahan- bahan pelengkap dalam produksi seperti modal, tenaga listrik, bahan 

mentah, dan lain- lain. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja dan sumber- sumber 

serta bahan- bahan dikelola oleh manusia. Semakin banyak kapasitas dan jumlah 

mesin yang dioperasikan, semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk itu. 

Semakin banyak faktor pelengkap seperti tenaga listrik yang perlu dipergunakan 

atau bahan mentah yang perlu di olah semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan 

untuk menanganinya. Jadi besarnya elastisitas penyediaan faktor pelengkap dalam 

produksi, semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.  

2.) Faktor – faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja  

a). Naik – turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 

bersangkutan.  

Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen 

cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk itu produsen akan 

menambah penggunaan tenaga kerjanya. Keadaan ini mengakibatkan kurva 

permintaan tenaga kerja tergeser kekanan. Menggesernya kurva permintaan 

tenaga kerja ke kanan menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja yang diminta 

adalah bertambah besar pada semua tingkat upah berlaku.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

 Kurva Permintaan Tenaga Kerja akan bergeser ke kanan karena  

 peningkatan jumlah produksi 

 

b.) Harga Barang – barang Modal  

Apabila harga barang – barang modal turun. maka biaya produksi turun 

tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada 

keadaan ini produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya karena 

permintaan bertambah besar. Disamping itu permintaan akan tenaga kerja dapat 

bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan. Keadaan ini 

menyebabkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja ke kanan  
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Sumber : Ehrenberg dan Smith, 1994 : 39 

Gambar 2.3 

Permintaan Tenaga Kerja bergeser ke kanan karena skala efek 

D = kurva permintaan tenaga kerja pada tingkat harga barang modal yang relatif 

tinggi  

D1 =kurva permintaan tenaga kerja karena adanya pengaruh skala produksi  

Efek kedua yang akan terjadi apabila harga barang – barang modal naik 

adalah efek subtitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen cenderung 

menambah jumlah barang – barang modalnya ( mesin – mesin ) sehingga terjadi 

kapital intensif dalan proses produksi. Jadi secara relatif penggunaan tenaga kerja 

adalah berkurang. Hal ini menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja akan 

bergeser ke kiri.  
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Sumber : Ehrenberg dan Smith, 1994 : 39 

Gambar 2.4 

Permintaan Tenaga Kerja bergeser ke kiri karena efek subtitusi 

  

Menurut Simanjuntak (1985), pertambahan permintaan pengusaha terhadap 

tenaga kerja, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang 

yang diproduksinya (derived demand).  

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan (Arfida, 2003):  

1. Tingkat upah Makin tinggi tingkat upah, makin sedikit tenaga kerja yang 

diminta. Begitu pula sebaliknya.  

2. Teknologi, Kemampuan menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. 

Makin efektif teknologi, makin besar artinya bagi tenaga kerja dalam 

mengaktualisasi ketrampilan dan kemampuannya.  

3. Produktivitas, Produktivitas tergantung modal yang dipakai. Keleluasaan 

modal akan menaikkan produktivitas kerja.  
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4. Kualitas tenaga kerja, Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang 

merupakan indeks kualitas tenaga kerja mempengaruhi permintaan tenaga 

kerja. Begitu pula keadaan gizi mereka.  

5. Fasilitas modal, Dalam realisasinya, produk dihasilkan atas sumbangan modal 

dan tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini 

dikarenakan peranan input yang lain dapat merupakan faktor penentu lain.  

Menurut Sumarsono (2003), permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 

perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

permintaan hasil.  

1. Perubahan tingkat upah, perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya biaya produksi perusahaan.  

2. Perubahan permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 

bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, 

perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk 

maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. 

3. 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. Disamping itu permintaan 

akan tenaga kerja dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan 

perusahaan.  

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi 

neoklasik, di mana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat 

mempengaruhi harga pasar (price taker). Dalam hal memaksimalkan laba, 



pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat 

dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada : (1) tambahan hasil 

marjinal, yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan seorang 

pekerja atau istilah lainnya disebut Marjinal Physical Product dari tenaga kerja 

(MPPL), (2) penerimaan marjinal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha 

dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau istilah lainnya disebut Marginal 

Revenue (MR). Penerimaan marjinal di sini merupakan besarnya tambahan hasil 

marjinal dikalikan dengan harga per unit, sehingga  

MR = VMPPL = MPPL. P, dan (3) biaya marjinal, yaitu jumlah biaya yang 

dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seorang pekerja, dengan 

kata lain upah karyawan tersebut. Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih 

besar dari biaya marjinal, maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah 

keuntungan pemberi kerja, sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja 

selama MR lebih besar dari tingkat upah (Bellante dan Jackson, 1990). 

 Value Marginal Physical Product of Labor atau VMPP adalah nilai 

pertambahan hasil marjinal dari tenaga kerja. P adalah harga jual barang per unit, 

DL adalah permintaan tenaga kerja, W adalah tingkat upah, dan L adalah jumlah 

tenaga kerja. Peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari 

pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang dikonsumsinya. 

Semakin tinggi permintaan masyarakat akan barang tertentu, maka jumlah tenaga 

kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat dengan asumsi 

tingkat upah tetap.  

Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam suatu lapangan usaha tidak 

dilakukan untuk jangka pendek, walaupun permintaan masyarakat terhadap produk 

yang dihasilkan tinggi. Dalam jangka pendek, pengusaha lebih mengoptimalkan 



jumlah tenaga kerja yang ada dengan penambahan jam kerja atau penggunaan 

mekanisasi, sedangkan dalam jangka panjang kenaikan jumlah permintaan 

masyarakat akan direspon dengan menambah jumlah tenaga kerja yang 

dipekerjakan. Hal ini berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru.  

Marginal Revenue Product atau MRP dari suatu input variabel adalah 

penerimaan tambahan yang diperolah suatu perusahaan dengan mempekerjakan 

unit input tambahan, cateris paribus. Jika tenaga kerja adalah faktor variabel, 

misalnya merekrut unit tambahan akan menghasilakan output tambahan (produk 

marginal dari tenaga kerja). Penjualan output tambahan itu akan menghasilkan 

penerimaan. Produk penerimaan marginal adalah penerimaan yang diproduksi 

dengan menjual barang atau jasa yang diproduksi oleh unit marginal tenaga kerja. 

Dalam perusahaan bersaing, produk penerimaan marginal adalah nilai produk 

marginal suatu factor (Case and Fair, 2007).  

Dengan menggunakan tenaga kerja sebagai faktor variabel, kita bisa 

menyatakan dalil ini dengan lebih formal dengan mengatakan jika MPL adalah 

produk tenaga kerja marginal dan PX adalah harga output, maka produk penerimaan 

marginal dari tenaga kerja adalah  

MRPL = MPL X PX (Case and Fair, 2007).  

Menurut Simanjuntak (1985), dasar yang digunakan pengusaha untuk 

menambah atau mengurangi jumlah karyawan adalah: Pertama-tama sang 

pengusaha perlu memperkirakan tambahan hasil (output) yang diperoleh pengusaha 

sehubungan dengan penambahan seorang karyawan. Tambahan hasil tersebut 

dinamakan tambahan hasil marjinal atau marginal physical product dari karyawan, 

atau disingkat MPPL. Kedua, pengusaha menghitung jumlah uang yang akan 



diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marginal tersebut. Jumlah uang ini 

dinamakan penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu nilai MPPL tadi.  

Jadi, marginal revenue sama dengan nilai dari MPPL, yaitu besarnya MPPL 

dikalikan dengan harganya per unit (P). Jadi:  

MR = VMPPL = MPPL x P  

Dimana:  

MR   : Marginal revenue, penerimaan marginal  

VMPPL : Value marginal physical product of labor, nilai pertambahan hasil  

 marginal dari karyawan  

MPPL  : Marginal physical product of labor  

P   : Harga jual barang yang diproduksikan per unit.  

Akhirnya pengusaha membandingkan MR tersebut dengan biaya 

mempekerjakan tambahan seorang tadi. Jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha 

sehubungan dengan mempekerjakan tambahan seorang karyawan adalah upahnya 

sendiri (W) dan dinamakan biaya marjinal atau marginal cost (MC). Bila tambahan 

pemerimaan marjinal (MR) lebih besar dari biaya mempekerjakan orang yang 

menghasilkannya (W), maka mempekerjakan tambahan orang tersebut akan 

menambah keuntungan pengusaha. Dengan kata lain dalam rangka menambah 

keuntungan, pengusaha akan terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih 

besar dari W (Simanjuntak, 1985).  

Misalnya tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat-alat dan faktor 

produksi lain jumlahnya tetap. Maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap 

pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula.  



Dengan kata lain, semakin bertambah karyawan yang dipekerjakan, semakin 

kecil MPPL-nya dan nilai MPPL itu sendiri. Ini yang dinamakan hukum diminishing 

returns. 

 

2.6  Fungsi Produksi  

Produsen merupakan pihak yang mengkoordinasi berbagai input untuk 

menghasilkan output. Seorang produsen dalam kegiatannya untuk menghasilkan 

output menginginkan agar tercapai efisiensi produksi. Dengan kata lain produsen 

berusaha untuk menekan ongkos produksi yang serendah-rendahnya dalam jangka 

waktu tertentu. Efisiensi dalam suatu proses produksi akan sangat ditentukan oleh 

proporsi masukan / input yang digunakan serta produktifitas masing-masing input 18 

untuk setiap tingkat penggunaannya dan masing-masing rasio antara masukan-

masukan faktor produksi tersebut (Boediono, 2001).  

Fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara faktor produksi (input) 

(Boediono, 2001). Faktor produksi merupakan hal yang mutlak dalam proses 

produksi karena tanpa faktor produksi kegiatan produksi tidak akan menggambarkan 

teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan, suatu industri atau suatu 

perekonomian secara keseluruhan. Disamping itu, fungsi produksi juga 

menggambarkan tentang metode produksi yang efisien secara teknis, dalam arti 

dalam metode produksi tertentu kuantitas bahan mentah yang digunakan adalah 

minimal dan barang modal yang lainpun minimal. Metode produksi yang efisien 

merupakan hal yang sangat diharapkan oleh produsen.  

Secara umum fungsi produksi menunjukan bahwa jumlah barang produksi 

tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi hasil produksi 



merupakan variabel tidak bebas sedangkan faktor produksi merupakan variabel 

bebas. Fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut :  

Q = f ( X1, X2, X3 …………… Xn )  

Dimana :  

Q  = Output  

X1, X2, …Xn = berbagai input yang digunakan  

Dalam teori ekonomi, asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi 

adalah semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut : The Law 

of Diminishing Returns. Hukum tersebut mengatakan bahwa bila satu macam input 

ditambah penggunaannya sedang input-input lain tetap maka tambahan output yang 

dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula 

menaik, tetapi kemudian seterusnya menurun bila input tersebut terus ditambah ( 

Boediono, 2001).  

Tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja 

yang digunakan disebut produksi marginal. Apabila ΔL adalah tambahan tenaga 

kerja, ΔTP adalah tambahan produksi total, maka produksi marginal (MP) dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

MP=
L

TP
 

Sebagai contoh perhitungan, perhatikan keadaan yang berlaku apabila 

tenaga kerja bertambah dari 4 menjadi 5 orang. bila produksi bertambah dari 1080 

menjadi 1290 yaitu pertambahan sebanyak 210. Maka produksi marginal adalah 

210/1=210. Pada tahap pertama produksi marginal selalu menjadi bertambah besar, 

produksi marginal adalah 250 pada waktu tenaga kerja bertambah dari 1 menjadi 2, 

dan produksi marginal meningkat sebanyak 410 apabila pekerja bertambah dari 2 



menjadi 3. Pada tahap kedua produksi marginal semakin menurun besarannya. Ini 

berarti hukum hasil yang lebih yang semakin berkurang mulai berlaku semenjak 

permulaan tahap kedua.  

Pada tahap ketiga produksi marginal adalah negatif. Besarnya produksi rata-

rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja ditunjukkan 

pada kolom produksi rata-rata. Apabila produksi total adalah TP, jumlah tenaga kerja 

adalah L, maka produksi rata-rata (AP) dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut:  

AP = 
L

TP
 

Ketika tenaga kerja yang digunakan adalah 2 orang, produksi total adalah 

400. Dengan demikian produksi rata-rata adalah 400/2=200. Angka-angka dalam 

kolom 4 menunjukan bahwa pada tahap pertama jumlah produksi rata- rata semakin 

bertambah besar. Apabila 2 pekerja saja digunakan, produksi rata- rata hanya 200. 

Produksi rata- rata mencapai jumlah yang paling tinggi pada waktu jumlah tenaga 

kerja 3 dan 4, yaitu pada permulaan tahap kedua (atau pada batas tahap pertama 

dan tahap kedua). Jumlah produksi rata- rata ini yang paling tinggi adalah 270. 

Sesudah tahap ini produksi rata-rata semakin lama semakin kecil jumlahnya. 

 

2.7  Landasan Penelitian Terdahulu 

Pelaksanaan penelitian yang dilakuikan oleh M.Taufik, Zamrowi, (2007), 

berjudul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi di Industri 

Kecil Mebel di Kota Semarang). Alat analisis yang digunakan Analisis Regresi 

Berganda, dengan Model Analisis: LnY = Ln β0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + 

β4LnX4 + ε Dimana:  



Y = Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sebulan  

X1 = Tingkat upah pekerja  

X2 = Produktivitas tenaga kerja  

X3 = Modal kerja  

X4 = Pengeluaran tenaga kerja non upah  

βo = intersep  

β1, β2, β3, β4 = koefisien regresi parsial  

ε = faktor pengganggu  

Hasil penelitian yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Variabel upah/gaji, produktivitas dan non upah sentra berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Sedangkan variabel modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja.  

b. Secara simultan atau bersama-sama variabel non upah, modal, tingkat upah atau 

gaji dan produktivitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan.  

c. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil mebel di Kota Semarang adalah variabel modal. 

Setiyadi (2008) Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Konveksi 

(Studi Kasus Desa Sendang Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara) Regresi Berganda 

yang ditransformasikan ke bentuk logaritma. Ln TK = β0 + β1LnW + β2LnBB + 

β3LnNP + μ Dimana :  

TK = Jumlah tenaga kerja yang terserap di industri kecil konveksi  

W = Upah pekerja  

BB = Biaya Bahan Baku  

NP = Nilai Produksi  

β1, β2, β 3 = Koefisien regresi  



μ = Residu 

Variabel upah dan variabel biaya bahan baku berpengaruh negatif 

sedangkan variabel nilai produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja di industri kecil konveksi.  

Arfiana Islahulyaqin, 2010 Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri 

Pengolahan Skala Besar dan Sedang di Jawa Timur, Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah Analisia Regresi Berganda dengan Model Analisis: 

LnY = β0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3+ β4LnX4+ μ  

Dimana,  

Y = jumlah tenaga kerja yang terserap  

X1 = jumlah unit usaha  

X2 = output  

X3 = upah  

X4= modal  

μ = residu  

βo = intersep  

βl,β2,β3,β4 = koefisien regresi parsial.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha dan output 

berpengaruh positif dan signifikan, variabel upah berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan, variabel modal berpengaruh positif dan tidak signifikan. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Perkembangan sektor industri di Kabupaten Gresik khususunya industri kecil 

diharapkan dapat membawa dampak positif yaitu dapat menyerap tenaga kerja yang 

cukup besar mengingat persentase pencari kerja di Kabupaten Gresik sangat jauh 



dari persentase pencari kerja normal. Penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

secara internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja dan modal 

(Simanjuntak,1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

2.9 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

faktor upah tenaga kerja, biaya modal, output produksi dan harga output produksi 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terhadap industri kecil di Kabupaten 

Gresik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

3.1.1 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian 

(Nazir, 1983). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel 

yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).  

a. Variabel Dependen  

Variabel dependen yaitu variabel yang tergantung atas variabel lain. Misalkan jika 

variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel Y dinamakan variabel 

dependen atau variabel terikat ( Nazir, 1983). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah penyerapan tenaga kerja.  

b. Variabel Independen  

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Misalkan jika 

variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel X dinamakan variabel 

independen atau variabel bebas (Nazir, 1983). Variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu upah, produktivitas dan modal kerja.  

 

3.1.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, 
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ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak 

atau variabel tersebut (Nazir, 1983). Definisi operasional masing- masing variabel 

yaitu:  

1. Penyerapan Tenaga Kerja  

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu 

sektor dalam waktu tertentu (Rahardjo, 1984). Dalam penelitian ini penyerapan 

tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu banyaknya tenaga 

kerja yang dipekerjakan oleh pengusaha konveksi di Kabupaten Gresik. Satuan yang 

digunakan yaitu orang dalam satu bulan.  

2. Upah  

Upah adalah Produktivitas yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang 

berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 2000). Dalam penelitian 

ini upah yaitu pembayaran oleh pengusaha konveksi kepada tenaga kerjanya karena 

jasanya dalam proses produksi. Upah dalam penelitian ini didapat dari rata- rata upah 

perempuan dan upah laki- laki. Satuan yang digunakan yaitu rupiah pertenaga kerja 

dalam satu bulan.  

3. Biaya Modal Kerja  

Dalam penelitian ini, yang disebut modal adalah sesuai dengan buku Luas dan 

Susunan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Berbagai Bidang yang diterbitkan Badan 

Penerbit Fakultas Ekonomi UGM tahun 1983 (dalam Zamrowi, 2007), yaitu dana 

yang digunakan dalam proses produksi saja, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan 

yang ditempati atau biasa disebut dengan modal kerja. Modal kerja dalam penelitian 



ini dihitung dari nilai bahan baku dan alat produksi yang digunakan dalam satu bulan. 

Satuan yang digunakan yaitu rupiah dalam satu bulan.  

4. Output Industri kecil 

Output  adalah nilai dari  seluruh produk yang dihasilkan oleh  sektor-sektor 

produksi  dengan memanfaatkan  faktor  produksi  yang  tersedia  di  suatu wilayah 

(negara, propinsi dan sebagainya) dalam suatu periode waktu  tertentu (umumnya 

satu tahun), tanpa memperhatikan asal-usul pelaku produksinya. 

5. Harga output produksi 

Harga adalah sejumlah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan 

manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli 

dan produsen melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga 

yang sama terhadap semua pembeli. 

 

3.2. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri- ciri yang 

telah ditetapkan (Nazir, 1983). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik 

industri kecil konveksi yang ada di kabupaten Gresik. Jumlah populasi dari pemilik 

industri kecil konveksi di Kabupaten Gresik adalah 353 unit industri yang tersebar di 

18 kecamatan. (Diskop, UMKM, dan Indag Kabupaten Gresik, 2011). 

Sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian adalah pengambilan sampel secara acak sederhana (Simple Random 

Sampling). Menurut Mantra dalam Singarimbun dan Effendi, 1989, 71 sampel acak 



sederhana adalah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit 

penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel. Metode ini dipilih karena sifat populasi yang homogen 

dan keadaan populasi yang tidak terlalu tersebar secara geografis. Jadi peneliti 

mengambil sampel secara acak dari populasi karena setiap populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.  

Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, terdapat bermacam-

macam cara yang dikemukakan para ahli, salah satunya adalah pendapat Slovin yang 

dirumuskan sebagai berikut (Umar, 2001):  

n =
21 Ne

N
 

di mana :  

n = ukuran sampel  

N = ukuran populasi  

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan yang  

  masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini digunakan 10  

  persen.  

n =
21,03561

356

x
 

n = 78,07 ≈ 78 



Dari perhitungan dapat diketahui bahwa dari jumlah populasi sebanyak 356 

unit industri kecil konveksi, sedangkan untuk penentuan sampelnya, maka 

dikemukakan data keberadaan UKM konveksi dari masing-masing kecamatan.  

 

3.3. Jenis dan sumber data  

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, di amati dan dicatat untuk 

pertama kalinya (Marzuki, 2005). Data tersebut diperoleh dari responden melalui 

wawancara yang dipandu dengan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Data mengenai jumlah orang yang dipekerjakan oleh pengusaha konveksi di 

Kabupaten Gresik. 

2. Data mengenai upah tenaga kerja yang dibayarkan oleh pengusaha konveksi 

kepada para pekerja di Kota Gresik, baik upah laki-laki maupun upah perempuan. 

3. Data mengenai produktivitas tenaga kerja yang di ukur dari nilai produksi rata- 

rata yang dapat dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja dikalikan rata-rata harga 

konveksi yang diproduksi pada industri konveksi di Kabupaten Gresik. 

4. Data mengenai modal yang di dapat dari dana yang digunakan dalam proses 

produksi konveksi di Kabupaten Gresik yaitu dari bahan baku dan alat produksi. 

5. Data mengenai output yang di dapat dari proses produksi konveksi di Kabupaten 

Gresik yaitu dari jumlah kodi per periode untuk masing-masing UKM konveksi. 



Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2005). Data diperoleh dari pihak- pihak 

yang terkait dan lembaga pengumpul data. Dalam hal ini, data diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik, Dinas Koperasi, UMKM dan Indag Kabupaten Gresik dan pelaku 

industri kecil konveksi di kabupaten Gresik.  

 

3.4. Metode Pengumpulan Data  

Menurut Nazir (1983) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data merupakan 

langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah. Metode yang digunakan yaitu:  

a. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

atau panduan wawancara (Nazir, 1983). Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan 

para pemilik industri kecil konveksi di Kota Gresik dengan dibantu oleh kuesioner 

yang telah dipersiapkan dengan mengambil sejumlah sampel.  

b. Studi Pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 

dengan topik penelitian. Antara lain buku, jurnal, laporan dari lembaga-lembaga 

pemerintah maupun non pemerintah, dan artikel.  

 

 



3.5. Analisis Data 

3.5.1. Analisis Deskriptif  

Dalam penelitian ini juga digunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan 

kondisi- kondisi pada industri kecil konveksi di Kabupaten Gresik yang ditemukan di 

lapangan yaitu mengenai proses produksi, pendidikan tenaga kerja yang terserap, 

umur tenaga kerja yang terserap, asal tenaga kerja yang terserap, jenis yang 

diproduksikan di industri kecil konveksi di Kabupaten Gresik, tingkat keuntungan 

pengusaha konveksi, sumber modal pengusaha konveksi, asal bahan baku, dan 

pemasaran produk.  

3.5.2. Perumusan Fungsi Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier 

barganda dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least-Square). Secara  

matematis model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:  

Y = ß0 + ß1 X1 + ß2 X2+ ß3 X3 + ß3 X4 + μ  

Model tersebut dapat ditransformasikan kedalam persamaan logaritma:   

LnY= ß0 + ß1 LnX1 + ß2 LnX2+ ß3 LnX3 + ß4 LnX4 + μ 

Dimana:  

ß0  = Konstanta  

β1,β2,β3,β4 = intersep  

X1  = Upah  

X2  = biaya Modal Kerja 

X3  = output 



X4  = harga produk 

μ  = Faktor Pengganggu 

3.5.3. Uji asumsi klasik 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model  

Regresi Linier Berganda akan menganalisis telah memenuhi asumsi klasik. Model 

akan lebih tepat digunakan jika memenuhi asumsi sebagai berikut : 

 

3.5.3.1 Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah situasi adanya multi korelasi di antara variabel 

independen satu dengan yang lainya atau dengan kata lain di antara variabel-variabel 

independen tersebut dapat dibentuk hubungan antara variabel satu dengan yang 

lainnya. Uji gejala multikolienieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang signifikan antara masinga-masing variabel bebas yang diteliti. Untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala ini digunakan indikasi nilai VIF (Varian Inflation 

Factor). Uji gejala multikolinieritas dimaksudkan untuk lebih mengetahui adanya 

hungan yang sempurna antara variabel dalam model regresi. Hakim (2001;301) 

menyebutkan angka toleransi VIF untuk terhindar dari gejala multikolinieritas ini 

antara 1-10. Usaha untuk mengatasi model regresi yang mengandung 

multikolinieritas pada penelitian dengan menggunakan data penelitian yanng 

diperoleh dari kuesioner (daftar pertanyaan) dengan cara menambahkan data 

penelitian (Algifari, 2000;85) 

 



3.5.3.2 Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas merupakan salah satu asumsi dalam regresi berganda 

dimana varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tidak memiliki pola tertentu.Pola yang tidak semua ditunjukkan dengan nilai 

yang tidak sama antar varian dari residual .Gejala varians yang tidak sama inilah yang 

disebut gejala heterokedastisitas, sedangkan adanya residual yang sama dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain diebut Homokedastisitas, dengan melihat 

penyebaran dari varian residual. 

Penyimpangan asumsi model klasik adanya heterokedastisitas artinya varians 

variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensinya adalah 

heterokedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimation) yang diperoleh 

tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar, walaupun penaksir yang 

diperoleh menggambarkan populasinya (tidak bias) dan bertambahnya sampel yang 

digunakan akan mendekati nilai yang sebenarnya (konsisten). Ini disebabkan oleh 

variansnya yang tidak minimum (tidak efisien).  

Diagnosis adanya heterokedastisitas secara kuantitatif dalam regresi dapat 

dilakukan dengan melakukan pengujian korelasi Ranking Spearman. Korelasi 

Ranking Spearman (rs) Pengujian ini dengan menggunakan distribusi t dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel sebagai berikut: 

a). Jika t hitung > t tabel, maka Ho yang menyatakan tidak terdapat heterokedastisitas 

pada model regresi ditolak. Artinya, model tersebut mengandung 

heterokedastisitas. 



b). Nilai t hitung ini dibandingkan dengan t tabel yang ditentukan melalui tabel  

distribusi t pada O yang digunakan dan degree of freedom (df). 

 

3.5.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi merupakan uji asumsi dalam regresi dimana variabel  

dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri atau nilai dari variabel dependen 

tidak berhubungan dengan niali variabel itu sendiri,baik nilai periode sebelumnya 

atau nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan uji 

Durbin-Watson (DW), dan akan menghasilkan nilai DW Hitung (d) dan nilai DW 

tabel (dL & dv). 

3.5.3.4 Uji Normalitas  

Menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel 

independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 

2004).  

Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan 

penyebaran data (titik) pada Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dan 

dengan melihat histogram dari residualnya. Persyaratan dari uji normalitas data 

adalah  

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  



b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis  

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6. Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian secara simultan  

menggunakan uji F, sedangkan pengujian secara parsial menggunakan uji t. 

1. Pengujian signifikansi secara simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis 2, mengetahui  

pengaruh variabel bebas yaitu Upah (X1), Produktivitas (X2) dan Modal kerja (X3) 

serta output (X4) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, Penyerapan 

tenaga kerja (Y). Langkah -langkah pengujian Uji F  

1) Menentukan hipotesis statistik : 

a) Ho : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 = 0, berarti secara individu tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

b) Hi : ß1 ≠ ß2 ≠ ß3 ≠ ß4 ≠ 0, berarti secara individu berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Menentukan F hitung R
2
) / (n - k -1) 

 

 F hitung = 
1/1

/
2

2

knR

kR
 

 



Keterangan : R
2
 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas  

n = jumlah sampel 

 

2) Menentukan derajat kesalahan (level of significance) α = 0,05 atau 5 % 

df/derajat kebebasan (n - k -1).  

3) Menentukan kriteria pengujian : 

a) Jika signifikan > 0.05 atau Fhitung < F tabel maka Ho diterima dan Hi ditolak. 

Berarti Upah (X1), biaya Modal kerja (X2), output (X3) dan harga (X4) secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap Penyerapan tenaga kerja (Y). Artinya 

bahwa hipotesis 2 tidak terbukti kebenarannya.  

b)  Jika signifikan < 0.05 atau Fhitung > F tabel maka Ho ditolak dan Hi diterima 

Berarti Upah (X1), biaya Modal kerja (X2), output(X3) dan harga (X4) secara 

simultan berpengaruh terhadap Penyerapan tenaga kerja (Y). Artinya bahwa 

hipotesis 2 terbukti kebenarannya.  

4) Menentukan daerah penolakan atau daerah penerimaan  

 

 

 

 

 

Daerah kritis melalui kurva distribusi F 



2. Pengujian signifikansi secara parsial. (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis 1 dan mengetahui 

pengaruh variabel bebas yaitu Upah (X1), biaya Modal kerja (X2), output(X3) dan 

harga (X4) secara parsial berpengaruh terhadap Penyerapan tenaga kerja (Y) pada 

industri kecil di Gresik digunakan uji t dua arah dengan langkah-langkah pengujian: 

1) Menentukan hipotesis statistik : 

a) Ho : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 =0, berarti secara individu tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

b)  Hi : ß1 ≠ ß2 ≠ ß3 ≠ ß4 ≠0, berarti secara individu berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

2) Menentukan t hitung : t = 
Sb

b
  

Keterangan : t hitung = t hasil analisa data 

  b = koefisien regresi variabel bebas 

  Sb = standar error dari koefisien  

3) Menentukan derajat kesalahan (level of significance) α = 0,05/2 =0.025  

4) Menentukan kriteria pengujian : 

a) Jika probabilitas < 0.05 atau thitung > t tabel maka Ho ditolak dan Hi diterima. 

Berarti Upah (X1), biaya Modal kerja (X2), output (X3) dan harga (X4) secara 

parsial berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Artinya bahwa 

hipotesis 1 terbukti kebenarannya.  



b) Jika probabilitas > 0.05 atau thitung < t tabel maka Ho diterima dan Hi ditolak. 

Berarti Upah (X1), biaya Modal kerja (X2), output(X3) dan harga (X4)  secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Artinya 

bahwa hipotesis 1 tidak terbukti kebenarannya.  

5) Menentukan daerah penolakan atau daerah penerimaan  

 

 

 

 

 

 

Pengujian hipotesis baik secara simultan maupun parsial dilakukan dengan 

menggunakan software pengolahan data Statistical Package for Social Sciences (IBM 

SPSS Statistic) dengan versi 19.0. 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik 

Semula Kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP 

Nomor 38 Tahun 1974, seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke 

Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan 

pusat kegiatan di kota Gresik.  

Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak 

terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertosusilo (Gresik, Bangkalan, 

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah 

pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, 

perdagangan, maritim, pendidikan dan industri wisata.  

Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan 

Gerbangkertosusilo dan juga sebagai wilayah  industri, maka kota Gresik menjadi lebih terkenal 

dan termashur, tidak saja di persada nusantara, tapi juga ke seluruh dunia yang di tandai 

dengan munculnya industri multi modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia. 

Gresik terkenal karena dua orang penyebar agama Islam yang termasyhur di Pulau 

Jawa, yaitu Sunan Giri dan Sunan Gresik (atau Maulana Malik Ibrahim yang juga disebut Syekh 

Maghribi), dilahirkan, bekerja, dan dimakamkan di kota itu. Mereka ini merupakan dua di antara 

sembilan wali, atau Wali Sanga, penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak mengherankan 

kalau akibat kehadiran dua wali itu, kini di Gresik terdapat cukup banyak pondok pesantren, 

yang besar maupunyang kecil. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik tahun 

2000, jumlah pesantren di Kabupaten itu mencapai 60 buah dengan jumlah santri sebanyak 

22.152 orang 



Kehadiran pondok pesantren dengan para santrinya itu telah menciptakan lahan bisnis 

tersendiri bagi masyarakat Gresik, khususnya di bidang kebutuhan pakaian khas para santri 

laki-laki seperti kopiah dan sarung panjang. Sarung dari Gresik, misalnya, sangat terkenal. Saat 

ini kebanyakan produksi sarung tersebut dilakukan PT Behaestex (PT BHS). Dari tiga merek 

sarung PT BHS, yaitu Atlas, Rubat, dan Marjan, merek Atlaslah yang menguasai pangsa pasar 

sarung Indonesia. Produk BHS itu hanya disaingi oleh produk-produk sarung dari Pekalongan 

dan Majalengka saja.  

Gresik juga memiliki dua industri besar, yaitu industri semen PT Semen Gresik yang 

salah satu pabriknya berada di Tuban, Jawa Timur, dan industri pupuk PT Petrokimia Gresik. 

Meski penyerapan tenaga kerja pada kedua industri nasional itu cukup besar, namun masih 

sekitar 20 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja di sektor industri wilayah itu, bekerja pada 

berbagai industri kecil yang ada. Hal ini tidak mengherankan, karena dari 5.081 unit industri 

yang ada di Kabupaten Gresik, sebanyak 4.651  unit merupakan industri kecil. Lokasi industri-

industri kecil itu pun tersebar merata pada 18 kecamatan di Gresik. 

Kabupaten Gresik adalah salah satu kawasan penyanggah (buffer zone) Kota Surabaya 

dan termasuk ke dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbang kertosusila (Gresik, 

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Wilayahnya yang berbatasan 

langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten 

Sidoarjo, Mojokerto dan KotaSurabaya di sebelah selatan, serta Kabupaten Lamongan di 

sebelah barat, terletak di antara 7° - 8° LS dan 112° -113° BT. Dengan luas 1.191,25 Km2, 

wilayah Gresik didominasi dataran rendah dengan ketinggian   0 - 25 m dpl. Hampir sepertiga 

bagian wilayahnya adalah pesisir pantai, yaitu meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, 

Bungah, Ujungpangkah, Sidayu, Panceng, Tambak, dan Sangkapura. 

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 kecamatan, 26 

kelurahan, 330 desa, dan 360 dusun. Jumlah penduduknya mencapai 1.203.717 jiwa dengan 

kepadatan 803 jiwa/Km2 dan pertumbuhan 10,6 % per tahun. Kegiatan ekonomi di Kabupaten 



Gresik menunjukkan pertumbuhan riil yang posisitif dan sangat prospektif bagi pelaku usaha. 

Hal ini didasari oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2007, 

PDRB Kabupaten Gresik mencapai Rp. 22.871.000,00 dan pada tahun 2008 mencapai Rp. 

26.657.000,00. Secara ekonomi, Kabupaten Gresik layak disebut sebagai kota industri 

dikarenakan besarnya kontribusi sektor industri terhadap struktur perekonomian Kabupaten 

Gresik. Pada Sektor industri kontribusinya mencapai 47,32%, sektor perdagangan, hotel dan 

restoran sebesar 21,59%, sedangkan di sektor pertanian sebesar 10,40%. 

       Selain sebagai wilayah penyanggah, Kabupaten Gresik memiliki faktor – faktor lain 

yang lain yang bisa menjadikan Kabupaten Gresik sebagai daerah alternatif terbaik untuk 

berinvestasi. Faktor-faktor tersebut meliputi pertumbuhan industri yang terus mengalami 

kenaikan dalam tiga tahun terakhir, sebagai pintu masuk kegiatan industri dan perdagangan di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI), dukungan sarana dan prasarana, serta keadaan sosial-politik 

yang cukup kondusif.  

 
4.2. Deskripsi Temuan Data penelitian 

4.2.1 Deskripsi Upah Pekerja UKM di Kabupaten Gresik  

Keberadaan upah dalam penelitian ini merupakan sebuah variabel yang dikaji berkaitan 

dengan keberadaan penyerapan tenaga di Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini, yang 

dimaksud dengan upah adalah pembayaran oleh pengusaha konveksi untuk tenaga kerja 

karena jasanya dalam proses produksi. Menurut Simanjuntak (1985), pengupahan di Indonesia 

pada umumnya didasarkan pada 3 fungsi upah yaitu:  

1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya  

2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang  

3. Menyediakan insentip untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja  

Menurut Sukirno (2009), Ahli ekonomi membedakan pengertian upah menjadi dua, yaitu 

upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para 



pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan 

dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut 

kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan para pekerja. 

Data yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan pengelola, 

pemilik UKM yang bergerak di bidang usaha produksi konveksi berupa busana Muslim, songkok 

dan sarung. Adapun data yang diperoleh berdasarkan observasi akan dikemukakan dalam 

tabulasi sebagai berikut : 



Tabel 4.1 : Daftar tingkat Upah Pekerja Sektor UKM Bidang Usaha Konveksi di Kabupaten 

Gresik 

(Satuan Rupiah) 
No 2009 2010 2011 Rata-rata 
1 520800 523900 526550 523750 

2 530525 531525 532525 531525 

3 509900 510800 511700 510800 

4 525715 525715 525715 525715 

5 521600 521800 522600 522000 

6 518850 518850 518850 518850 

7 525750 525750 525750 525750 

8 521750 521750 521750 521750 

9 518900 518900 518900 518900 

10 593150 593150 593150 593150 

11 613725 614100 614550 614125 

12 626125 626125 626125 626125 

13 620500 621700 622300 621500 

14 618725 618725 618725 618725 

15 723500 723500 723500 723500 

16 731200 731200 731200 731200 

17 710000 710250 710800 710250 

18 726500 726500 726500 726500 

19 721500 722325 722325 722325 

20 717000 718100 718900 718100 

21 725000 726250 726250 726250 

22 720750 721400 722050 721500 

23 718500 718500 718500 718500 

24 722600 722600 722600 722600 

25 720300 720300 720300 720300 

26 714500 714500 714500 714500 

27 726500 726500 726500 726500 

28 721600 721600 721600 721600 

29 718500 718500 718500 718500 

30 823500 823500 823500 823500 

31 831000 831000 831000 831000 

32 723500 723500 723500 723500 

33 731600 731600 731600 731600 

34 710250 710250 710250 710250 

35 726400 726400 726400 726400 

36 722500 722500 722500 722500 

37 718625 718625 718625 718625 

38 726500 726500 726500 726500 

39 721425 721425 721425 721425 

40 718500 718500 718500 718500 

41 722625 722625 722625 722625 

42 720850 720850 720850 720850 

43 714500 714500 714500 714500 

44 726400 726400 726400 726400 

45 721800 721800 721800 721800 

46 718500 718500 718500 718500 

47 723450 723450 723450 723450 

48 731500 731500 731500 731500 

49 710500 710500 710500 710500 

50 726500 726500 726500 726500 

51 722500 722500 722500 722500 

52 818500 818500 818500 818500 



53 826400 827500 826400 826400 

54 821200 820200 821200 821200 

No 2009 2010 2011 Rata-rata 
55 818300 818200 818700 818300 

56 822300 821300 823300 822300 

57 819425 820500 820425 820425 

58 813750 814750 815500 814500 

59 825400 826000 827400 826400 

60 820400 820700 821500 821500 

61 820570 821200 821550 821550 

62 818600 818600 818600 818600 

63 823625 823625 823625 823625 

64 825500 831500 831500 831500 

65 807525 810500 810525 810525 

66 824000 825400 826700 826400 

67 820750 823750 822750 822750 

68 817000 817700 818500 818500 

69 824600 825400 827600 825600 

70 820550 821150 822750 821750 

71 816000 818500 818500 818500 

72 821500 822600 823700 822600 

73 819550 821450 822650 820450 

74 813300 814600 814750 814600 

75 824550 826750 827750 826750 

76 820750 820850 822750 821850 

77 850000 850600 855700 851600 

78 933200 934500 935700 934100 

Sumber: Data diolah, 2013 

 
Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata upah yang diterima pekerja di sektor UKM 

untuk bidang usaha konveksi di Kabupaten Gresik, dari tahun 2009 sampai tahun 2011 

cenderung mengalami peningkatan secara berkala, meskipun tidak keseluruhan obyek sampel 

(pelaku UKM) menaikkan tingkat upah pekerja mereka. 

4.2.2 Deskripsi Modal Kerja UKM di Kabupaten Gresik  

Penentuan modal kerja dalam penelitian ini didasari kepada temuan dan catatan dari 

pemilik UKM dan koordinator kelompok UKM di masing-masing wilayah, modal adalah sumber-

sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang modal dilihat 

dalam arti uang atau dalam arti keseluruhan nilai daripada sumber-sumber ekonomi non 

manusiawi termasuk tanah. Itulah sebabnya bila menunjuk pada modal dalam arti luas dan 

umum, akan dimasukkan semua sumber ekonomi di luar tenaga kerja. di mana modal kerja 

dalam penelitian ini dihitung dari nilai bahan baku dan alat produksi yang digunakan dalam satu 

bulan. Satuan yang digunakan yaitu rupiah dalam satu bulan. 



Modal dalam penelitian ini, akan dikemukakan dalam satuan rupiah yang digunakan 

pemilik UKM untuk melaksanakan operasionalisasi usahanya, yang mana biaya-biaya tersebut 

meliputi biaya bahan baku, baik bahan baku primer maupun sekunder, untuk memperjelas 

pengeluaran biaya modal dari masing-masing UKM yang menjadi sampel obyek penelitian ini 

akan ditabulasikan sebagai berikut: 



Tabel 4.2 : Rata-rata Tingkat Modal Kerja Sektor UKM Bidang Usaha Konveksi di 
Kabupaten Gresik 

(satuan ribu rupiah) 

No 2009 2010 2011 Rata-rata 
1 1110 1155 1290 1185 

2 1680 1705 1755 1713 

3 1400 1480 1595 1492 

4 1451 1493 1590 1511 

5 1450 1494 1590 1511 

6 1605 1612 1643 1623 

7 1603 1615 1627 1617 

8 1650 1693 1710 1701 

9 1400 1495 1520 1492 

10 162200 164000 169300 165300 

11 162200 164500 165750 164225 

12 162345 162345 162345 162345 

13 161325 161825 161825 161825 

14 117200 118200 118200 118200 

15 169200 170200 170200 170200 

16 170100 171120 171120 171120 

17 149100 150100 150100 150100 

18 165000 170000 174000 171000 

19 160500 161500 163500 162400 

20 160000 160855 162425 161225 

21 168200 170500 172325 170225 

22 148000 149150 150300 149300 

23 169545 170500 171500 170535 

24 170200 170850 171450 171050 

25 161000 161800 162900 162800 

26 161000 165825 162825 162825 

27 250000 249025 250025 250025 

28 242010 251010 252010 252010 

29 274100 281100 282100 282100 

30 272450 281250 282350 282350 

31 219600 219600 220600 220600 

32 247300 247300 249300 249300 

33 284000 284000 285225 285225 

34 286310 286000 287010 287010 

35 282800 281000 282000 282000 

36 281120 280400 282125 282125 

37 227550 227500 228650 228650 

38 219250 219800 220825 220825 

39 222100 221000 222100 222100 

40 250125 249250 250125 250125 

41 212100 221100 222100 222100 

42 272325 281000 282325 282325 

43 272410 281500 282410 282410 

44 220750 221750 220750 220750 

45 249300 249700 249300 249300 

46 219885 220500 220885 220885 

47 213905 221500 222905 222905 

48 278050 280500 281050 281050 

49 280100 281500 282100 282100 

50 292020 292000 293020 293020 

51 278750 281000 282750 282750 

52 288450 298000 298450 298450 

53 265500 267500 264500 264500 

54 227325 229500 229325 229325 

55 248625 249500 249625 249625 



No 2009 2010 2011 Rata-rata 
56 244500 246000 245550 245550 

57 277125 278500 278325 278325 

58 286000 287000 290100 289000 

59 246300 247600 247300 247300 

60 312000 314300 314010 314010 

61 315000 315250 316020 316020 

62 314500 314750 315500 315500 

63 316600 316800 317500 317500 

64 311400 311200 312400 312400 

65 314235 314855 315235 315235 

66 315500 315900 316050 316050 

67 313750 314000 314250 314250 

68 313250 314200 314250 314250 

69 315000 315500 316050 316050 

70 314200 315000 315200 315200 

71 316120 317000 317125 317125 

72 311000 311250 312125 312125 

73 314000 314550 315000 315000 

74 325400 325850 326400 326400 

75 303625 304500 304625 304625 

76 306250 307100 307300 307250 

77 326300 326500 327300 327300 

78 333750 334500 334785 334785 

Sumber : Data Diolah, 2013 

 
Pemaparan tabel berkaitan dengan jumlah modal kerja yang dikeluarkan oleh pelaku 

UKM untuk bidang usaha konveksi di Kabupaten Gresik, berdasarkan temuan dari tahun 2009 

sampai tahun 2011 diketahui modal yang dikeluarkan pengusaha tersebut mengalami 

peningkatan secara berkala, hal ini tidak terlepas, dari adanya dampak kenaikan bahan baku 

proses produksi yang digunakan untuk memproduksi pakaian, busana muslim, dan produk 

konveksi lainnya.  

4.2.3 Deskripsi Output Produksi UKM di Kabupaten Gresik  

Temuan data selanjutnya adalah keberadaan output yang dihasilkan oleh UKM di 

bidang konveksi, selama periode tahun 2009 sampai dengan 2011, temuan data ini berupa 

output  nilai dari  seluruh produk yang dihasilkan oleh  sektor-sektor produksi konveksidengan 

memanfaatkan  faktor  produksi  yang  tersedia  di  suatu wilayah Kabupaten Gresik dalam 

suatu periode waktu  tertentu (umumnya satu tahun). Adapun data output yang dihasilkan 

masing-masing UKM adalah sebagai berikut:  

 



Tabel 4.3 : Rata-rata Tingkat Output hasil Produksi Sektor UKM Bidang Usaha Konveksi 
di Kabupaten Gresik 

(satuan unit) 
No 2009 2010 2011 Rata-rata 
1 400 405 422 409 

2 418 424 427 423 

3 427 431 435 431 

4 408 411 411 410 

5 422 426 430 426 

6 419 422 425 422 

7 407 409 411 409 

8 421 426 431 426 

9 407 416 416 413 

10 404 410 413 409 

11 419 422 425 422 

12 419 420 421 420 

13 407 417 418 414 

14 421 427 430 426 

15 411 411 417 413 

16 419 407 401 409 

17 407 428 434 423 

18 421 433 439 431 

19 408 410 412 410 

20 422 426 430 426 

21 419 422 422 422 

22 407 409 411 409 

23 421 426 431 426 

24 407 413 413 413 

25 409 409 409 409 

26 422 422 422 422 

27 419 420 421 420 

28 407 414 421 414 

29 421 426 431 426 

30 422 413 413 413 

31 419 405 403 409 

32 408 414 417 413 

33 402 414 411 409 

34 419 422 425 422 

35 407 425 428 420 

36 411 415 416 414 

37 411 429 438 426 

38 409 410 420 413 

39 410 413 416 413 

40 408 409 410 409 

41 419 423 424 422 

42 421 419 420 420 

43 418 410 414 414 

44 424 428 426 426 

45 412 413 414 413 

46 421 409 409 409 

47 408 423 423 423 

48 422 413 413 413 

49 407 410 410 409 

50 419 422 425 422 

51 421 409 409 409 

52 407 423 423 423 

53 424 427 431 431 

54 407 411 412 410 

55 422 428 428 426 



No 2009 2010 2011 Rata-rata 
56 407 422 422 422 

57 421 409 409 409 

58 425 427 426 426 

59 413 413 413 413 

60 407 409 411 409 

61 421 422 423 422 

62 420 420 420 420 

63 408 416 418 414 

64 425 426 427 426 

65 411 415 413 413 

66 407 409 411 409 

67 421 423 425 423 

68 407 431 431 431 

69 408 410 412 410 

70 424 427 427 426 

71 419 425 422 422 

72 407 409 411 409 

73 421 427 430 426 

74 407 413 413 413 

75 409 409 409 409 

76 422 422 422 422 

77 419 420 421 420 

78 411 414 417 414 

Sumber : Data Diolah, 2013 

Tabel 4.3 memaparkan pencapaian rata-rata ouput hasil produksi dalam satuan 

unit/potong untuk masing-masing UKM, pada periode tahun 2009 sampai dengan 2013, 

berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa pencapaian hasil hasil produksi masing-

masing sampel cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. 

4.2.4 Deskripsi Penyerapan Tenaga Kerja UKM di Kabupaten Gresik  

Temuan data selanjutnya adalah keberadaan output yang dihasilkan oleh UKM di 

bidang konveksi, selama periode tahun 2009 sampai dengan 2011, temuan data ini berupa 

output  nilai dari  seluruh produk yang dihasilkan oleh  sektor-sektor produksi konveksidengan 

memanfaatkan  faktor  produksi  yang  tersedia  di  suatu wilayah Kabupaten Gresik dalam 

suatu periode waktu  tertentu (umumnya satu tahun). Adapun data output yang dihasilkan 

masing-masing UKM adalah sebagai berikut:  

 

 

 



Tabel 4.4 : Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Bidang Usaha Konveksi di 
Kabupaten Gresik 

(satuan orang) 
No 2009 2010 2011 Rata-rata 

1 9 15 15 13 

2 15 19 17 17 

3 11 15 16 14 

4 13 16 16 15 

5 12 14 16 14 

6 11 18 16 16 

7 12 20 16 16 

8 17 17 17 17 

9 10 15 14 13 

10 12 18 18 16 

11 14 18 16 16 

12 11 15 19 15 

13 12 15 18 15 

14 10 11 12 11 

15 15 18 18 17 

16 17 16 18 17 

17 17 15 13 15 

18 17 19 15 17 

19 15 17 16 16 

20 15 17 16 16 

21 9 15 15 15 

22 11 14 14 13 

23 17 15 13 15 

24 12 17 17 17 

25 11 15 15 15 

26 9 15 15 15 

27 10 18 18 18 

28 17 19 19 19 

29 12 19 19 19 

30 12 18 18 18 

31 15 17 17 17 

32 12 18 18 18 

33 15 18 18 18 

34 17 18 18 18 

35 15 17 17 17 

36 11 17 17 17 

37 14 18 18 18 

38 12 16 16 16 

39 11 16 16 16 

40 14 17 17 17 

41 10 15 15 15 

42 16 18 18 18 

43 12 18 18 18 

44 12 14 14 14 

45 10 15 15 15 

46 12 14 14 14 

47 9 14 14 14 

48 15 18 18 18 

49 11 18 18 18 

50 12 19 19 19 

51 11 17 17 17 

52 15 19 19 19 

53 10 16 16 16 

54 11 16 16 16 

55 12 15 15 15 



No 2009 2010 2011 Rata-rata 

56 12 16 16 16 

57 10 16 16 16 

58 14 18 19 17 

59 15 17 16 16 

60 17 21 25 21 

61 21 21 21 21 

62 22 26 24 24 

63 22 26 24 24 

64 12 24 24 24 

65 23 23 23 23 

66 27 27 27 27 

67 27 27 27 27 

68 22 27 29 26 

69 31 26 27 28 

70 12 27 27 27 

71 29 29 29 29 

72 27 29 25 27 

73 19 30 29 26 

74 22 35 30 29 

75 19 27 23 23 

76 19 26 27 24 

77 25 34 34 31 

78 27 36 33 32 

Sumber : Data Diolah, 2013 

Berdasarkan tabulasi di atas diketahui bahwa keberadaan penyerapan tenaga kerja di 

UKM yang bergerak disektor usaha konvesi, di Kabupaten Gresik sepanjang periode 2009 

sampai 2011, terlihat mengalami fluktuasi yang dinamis, kondisi ini menunjukkan bahwa 

keberadaan sektor UKM di Kabupaten Gresik secara nyata memang perlu mendaptakan 

bantuan dan dukungan dalam upaya meningkatkan usahanya secara proposional dan 

profesional sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat meningkat. 

4.3. Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1 Uji Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel digunakan analisis korelasi. Hal ini 

untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang 

dianalisis kuat atau rendah dan searah atau tidak. Karena apabila hubungan tersebut kuat dan 

searah, maka analisis selanjutnya dapat dilakukan. Sebaliknya apabila hubungan yang 

dianalisis lemah maka dapat dipastikan pengaruh antar variabel juga sangat rendah. Hasil uji 

korelasi terhadap variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 



Tabel 4.5 : Uji Koefisien Korelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
Sumber : Data Diolah, 2013 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel upah pekerja  (X1) 

dengan Penyerapan tenaga kerja (Y) cukup tinggi, yaitu sebesar 0,628. Begitu juga nilai 

korelasi antara variabel Biaya Modal (X2), dengan Penyerapan tenaga kerja (Y), cukup tinggi, 

yaitu sebesar 0,644 serta nilai korelasi antara variabel output (X3), dengan Penyerapan tenaga 

kerja (Y), cukup rendah, yaitu sebesar -0,230.  

Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

penelitian sangat kuat dan searah, dimana jika terjadi kenaikan pada variabel upah pekerja  

(X1), Biaya Modal (X2) akan diikuti kenaikan pada variabel Penyerapan tenaga kerja (Y). 

Sedangkan pada variabel output (X3) terhadap Penyerapan tenaga kerja (Y) bersifat 

berlawanan arah, berdasarkan hasil tersebut maka dapat diduga bahwa ke dua variabel bebas 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Penyerapan tenaga kerja (Y). 

 

 

Corre lations

1.000 .628 .644 -.230

.628 1.000 .897 -.685

.644 .897 1.000 -.685
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78 78 78 78
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4.3.2 Uji Koefisien Determinant 

Koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengukur ketepatan atau kecocokan suatu 

garis regresi yang diterapkan terhadap suatu kelompok data hasil observasi. Makin besar nilai 

R2 dikatakan model regresi semakin tepat atau cocok, sebaliknya makin kecil nilai R2 dikatakan 

model regresi tidak tepat untuk mewakili data hasil observasi. Selain itu, R2 juga berguna untuk 

mengukur proporsi atau persentase dari jumlah variasi Y yang dapat diterangkan oleh model 

regresi.Hasil uji koefisien determinant simultan dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 : Uji Koefisien Determinant Simultan 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah, 2013 

 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi berganda antara variabel bebas 

dengan variabel terikat sebesar 0,729. Nilai korelasi tersebut bernilai positif dan mendekati satu. 

Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat cukup kuat 

dan searah. Hasil tersebut juga mengindikasikan bahwa variabel upah pekerja  (X1), Biaya 

Modal (X2), dan output (X3) secara simultan berhubungan signifikan terhadap variabel 

Penyerapan tenaga kerja (Y). Dugaan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya pada uji F.  

 Adanya nilai korelasi berganda (multiple correlation) sebesar 0,729 mengakibatkan nilai 

koefisien determinant (R2) sebesar 0,532, karena nilaikoefisien determinant merupakan kuadrat 

dari nilai korelasi berganda. Nilai tersebut menjelaskan bahwa besarnya keragaman data yang 

mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model sebesar 53,2%. Sedangkan 46,6% lainnya 

mampu dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Sedangkan 

Model Summaryb

.729a .532 .513 3.298 .675

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Output, Biaya Modal, Upah Nakera. 

Dependent Variable: Penyerapan Nakerb. 



nilai terkoreksi dari koefisien determinant (R2-adjusted) sebesar 0,513 artinya ketepatan model 

dalam menjelaskan keragaman data sebesar 51,3%. 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

Setelah data yang ditemukan diuji tingkat validitas dan relibiabilitasnya, maka 

selnajutnya untuk mendukung ke arah perhitungan data yang akan menggunakan analisis 

regresi linier berganda (multiple regression analysis), maka secara statistik, model persamaan 

regresi yang diajukan beserta hasil pengujian hipotesisnya sudah dapat dikatakan memenuhi 

syarat, dalam arti eratnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.  

Akan tetapi, agar model persamaan tersebut dapat diterima secara ekonometrika dari 

estimator-estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil (OLS) dan memenuhi syarat 

Best Linear Unbiased Estimation (BLUE), maka data yang akan diuji tersebut harus memenuhi 

tingkat distribusi normalitas data, dan juga memenuhi kriteria asumsi data harus bebas dari 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

4.3.3.1 Uji Normalitas 

Dalam sebuah statistik parametrik, maka diisyaratkan data yang dipergunakan harus 

berdistribusi normal, atau memiliki tingkat nbormalitas data yang cukup signifikan, dalam 

penelitian ini yang mana menggunakanstatistik parametrik dalam pengolahan analisis datanya, 

maka keberadaan data berdistribusi normal mutalk diperlukan. 

Pengujian normalitas data dalam penelitian dapat dilakuakan dengan menggunakan 

prosedur dan teknik statistik, salah satunya adalah menggunakan uji normalitas data dengan 

metode Kolmogorov Smirnov (K-S), untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak 

maka dapat diketahui dar nilai K-S nya atau tingkat (p-value) sig yang harus di atas 5 %, 

adapun hasil pengujian normalitas data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.7 : Uji Normalitas 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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Sumber : Data Diolah, 2013 
 

Berdasarkan hasil penggjian dengan metode K-S diketahui bahwa nilai p-value(sig) 

masing-masing variabel dalam penelitian ini ternyata semuanya berada di atas 5%, yaitu 0,390, 

serta nilai K-S adalah sebsar 0,902 sehingga dapat dikemukakan bahawa seluruh data dalam 

penelitian ini telah memenuhi asumsi data berdistribusi normal. 

4.3.3.2Uji Multikolinearitas 

Salah satu asumsi model regresi linear klasik adalah tidak terjadinya multikolinearitas 

antara sesama variabel bebas yang ada dalam modal atau dapat dikatakan tidak adanya 

hubungan linear yang sempurna antara variabel bebas yang ada dalam model. Pengertian 

multikolinearitas adalah terjadinya korelasi yang sempurna maupun korelasi tidak sempurna 

tetapi relatif sangat tinggi pada variabel bebas yang ada dalam penelitian ini. 

Adanya multikolinearitas sempurna akan berakibat bahwa koefisien regresi tidak dapat 

ditentukan serta standar deviasi akan menjadi tak terhingga. Jika multikolinearitas kurang 

sempurna, maka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standar deviasi yang 

besar, yang berarti pula koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksirkan dengan mudah. 

Untuk mendeteksi multikolinieritas tersebut menurut Gujarati (1993:166) salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah dengan menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya. Pada penelitian ini diperoleh 



nilai VIF sebesar 5,361; 5,360; dan 1,978 pada masing-masing variabel bebas (tabel 4.9). Nilai 

tersebut kurang dari 10, sehingga disimpulkan bahwa berdasarkan VIF, tidak terjadi kasus 

multikolinearitas pada model regresi yang diperoleh. 

Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa model 

regresi yang diperoleh pada penelitian ini bebas dari gangguan multikolinearitas. Hal ini 

dibuktikan dengan uji multikolinearitas berdasarkan nilai VIF.  

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi regresi berganda, heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

heteroskedatisitas di dalamnya. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas terdapat beberapa metode 

yang dapat digunakan, seperti metode Grafik, Park, Gleyser, Barlett dan Rank Spearman. 

Dalam penelitian ini digunakan metode Rank Spearman. Dengan menggunakan metode ini, 

gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh tingginya rI
ex masing-masing variabel 

independensi, dimana korelasi dilakukan antara variabel bebas dengan data residual. Hasil uji 

korelasi dengan Rank Spearman dapat dilihat pada tabel di bawah. Adapun hipotesa yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terjadi kasus heteroskedastisitas 

H1 : Terjadi kasus heteroskedastisitas 

H0 ditolak jika nilai P-value > 0,05. 

Tabel 4.8 : Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.8 : Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman 
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Sumber : Data diolah, 2013. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai korelasi antara variabel bebas dan 

data residual sangat kecil dan mendekati nol. Selain itu nilai P-value yang diperoleh lebih besar 

dari 0,05. Berdasarkan nilai korelasi dan P-value maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

kasus heteroskedastisitas. Dengan kata lain varians residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya pada model regresi adalah sama (homoskedasticity). 

4.3.3.4 Uji Autokorelasi 

Penggunaan uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu (time series) atau 

ruang (cross sectional). Jika suatu model regresi terjadi kasus autokorelasi, maka akan 

menyebabkan uji F dan uji t menjadi tidak akurat. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW). Pada penelitian ini diperoleh 

nilai DW sebesar 0,675.(tabel 4.6) 

Pendeteksian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik dari 

Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut (Algifari, 1997:79): 

Pertama : Nilai DW < 1,10 : ada autokorelasi 

Kedua  : Nilai DW antara 1,10 dan 1,54 : tanpa kesimpulan 

Ketiga  : Nilai DW antara 1,55 dan 2,50 : tidak ada autokorelasi 

Keempat : Nilai DW antara 2,51 dan 2,90 : tanpa kesimpulan 

Kelima  : nilai DW > 2,91 : ada autokorelasi 



Berdasarkan ketentuan di atas, maka nilai DW yang diperoleh masuk dalam ketentuan 

ketiga, sehingga disimpulkan terjadi kasus autokorelasi pada data residual. 

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari upah pekerja  (X1), Biaya Modal (X2) dan Output (X3) , terhadap Penyerapan 

tenaga kerja (Y) di Kabupaten Gresik Model yang dihasilkan dari regresi linear berganda adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e 

Untuk mengetahui besarnya konstanta dan masing-masing koefisien variabel bebas 

pada hasil analisis regresi linear berganda digunakan tabel Coefficients yang dapat diringkas 

dalam bentuk tabel 4.9 

Tabel 4.9 : Koefisien Regresi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah, 2013 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun suatu model regresi yang menjelaskan 

hubungan antara variabel upah pekerja  (X1), Biaya Modal (X2) dan Output (X3), dan 

Penyerapan tenaga kerja (Y). Model regresi tersebut adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e 

Y = -17,200 +2,01E-005X1 + 2,79E-005X2 + 0,034X3 + e  

Coefficientsa

-17.200 7.230 -2.379 .020

2.01E-005 .000 .419 2.275 .026 .187 5.361

2.79E-005 .000 .579 3.144 .002 .187 5.360

.034 .008 .453 4.053 .000 .506 1.978
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Statistics

Dependent Variable: Penyerapan Nakera. 



Model tersebut menjelaskan bahwa jika variabel upah pekerja  (X1) dan Biaya Modal 

(X2) serta output (X3) bernilai nol, maka besarnya variabel Penyerapan tenaga kerja (Y) yang 

ada adalah sebesar -17,200. Jika variabel upah pekerja  (X1) meningkat sebesar satu satuan, 

maka besarnya variabel Penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 2,01E-005, 

dengan asumsi besarnya variabel Biaya Modal (X2) dan output (X3) tetap atau konstan.  

Sedangkan jika variabel modal usaha yang meningkat sebesar satu satuan, maka 

variabel Penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 2,79E-005 dengan asumsi 

besarnya variabel upah pekerja  (X1) dan output (X3) tetap atau konstan. 

Sedangkan jika variabel output yang meningkat sebesar satu satuan, maka variabel 

Penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,034 dengan asumsi besarnya variabel 

upah pekerja  (X1) dan modal usaha (X2) tetap atau konstan.  

4.3.5 Uji F 

Berdasarkan model regresi yang diperoleh dapat diketahui bahwa adanya dugaan pada 

hasil uji korelasi sebelumnya terbukti. Namun kesignifikansian dari pengaruh masing-masing 

variabel bebas, baik secara simultan maupun parsial, dapat dibuktikan lebih lanjut pada uji F 

untuk uji simultan dan uji t untuk uji parsial. 

H0 : βi = 0 :  Variabel sistem kompensasi secara simultan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja. 

H1 : βi ≠ 0 :  Variabel sistem kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

penyerapan tenaga kerja. 

H0 akan ditolak jika nilai Fhitung> Ftabel. Untuk menentukan nilai Ftabel maka harus diketahui 

nilai toleransi kesalahan ( ) dan derajat bebas (df) yang digunakan. Pada penelitian ini 

digunakan toleransi kesalahan ( ) sebesar 5% dengan derajat bebas regresi (df1) sebesar k = 

jumlah variabel = 2, dan derajat bebas residual (df2) sebesar n – k – 1 = 78 – 2 – 1 = 75. Hasil 

perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  



Tabel 4.10 : Uji-F 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah, 2013 

Berdasarkan perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan 

yang ada diperoleh nilai F sebesar 28,020. Selain itu nilai P-value yang diperoleh kurang dari 

0,05. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka disimpulkan bahwa variabel upah pekerja  (X1) 

dan Biaya Modal (X2) dan output (X3) serta secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Penyerapan tenaga kerja (Y), karena Sig (0,000) <  (0,05).  

4.3.6 Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari upah pekerja  (X1) dan Biaya Modal 

(X2) dan output (X3) terhadap variabel Penyerapan tenaga kerja (Y) di Kabupaten Gresik. 

Adapun hipotesa yang digunakan untuk menguji pengaruh variable upah pekerja  (X1) dan 

Biaya Modal (X2) serta output (X3) secara parsial terhadap Penyerapan tenaga kerja (Y)di 

Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : 

Variabel Upah pekerja  (X1) 

H0 : 1 = 0 :  Variabel upah pekerja (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Penyerapan tenaga kerja (Y). 

H1 : 1  0 : Variabel upah pekerja (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Penyerapan tenaga kerja (Y). 

ANOVAb

914.412 3 304.804 28.020 .000a
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Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Output, Biaya Modal, Upah Nakera. 

Dependent Variable: Penyerapan Nakerb. 



Variabel Biaya Modal (X2) 

H0 : 2 = 0 :  Variabel Biaya Modal (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan Penyerapan 

tenaga kerja (Y). 

H1 : 2  0 : Variabel Biaya Modal (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Penyerapan tenaga kerja (Y). 

Variabel Output Produksi  (X3) 

H0 : 1 = 0 :  Variabel output (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Penyerapan tenaga kerja (Y). 

H1 : 1  0 : Variabel output (X3)  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan 

tenaga kerja (Y). 

Untuk menilai apakah Ho yang diterima ditolak, ditentukan kriteria sebagai berikut : 

a. Hipotesa Ho diterima dan H1 ditolak, apabila nilai Sig> 0,05 

b. Hipotesa Ho ditolak dan H1 diterima, apabila nilai Sig< 0,05 

Hasil uji t terhadap tiga variabel upah pekerja  (X1) dan Biaya Modal (X2) serta output (X3) 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  



Tabel 4.11 : Uji t 

Variabel thitung Sig Keputusan Kesimpulan 

Upah pekerja  (X1) 2,275 0,026 H0 diolak Signifikan 

Biaya Modal (X2) 3,144 0,002 H0 ditolak Signifikan 

0utput (X3) 4,053 0,000 H0 ditolak Signifikan 

Sumber : Data Diolah, 2013 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada hasil analisis regresi linear berganda diperoleh 

nilai thitung untuk variabel upah pekerja  (X1) sebesar 2,275 dan untuk variabel Biaya Modal (X2) 

sebesar 3,144, dan variabel t hitung output (X3) sebesar 4,053, semua nilai Sig di bawah 0,05, 

sehingga diputuskan untuk menerima H0 dan menyimpulkan bahwa variabel upah pekerja  (X1) 

secara parsial berpengaruh terhadap Penyerapan tenaga kerja (Y) dan untuk variabel Biaya 

Modal (X2) dan output (X3) juga dermikian, secara parsial juga berpengaruh terhadap 

Penyerapan tenaga Kerja (Y). 

Untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap Penyerapan 

tenaga kerja (Y) digunakan thitung terbesar. Pada tabel di atas, nilai thitung terbesar dimiliki oleh 

variabel output (X3) yaitu sebesar 4,053, sehingga diputuskan bahwa variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap variabel Penyerapan tenaga kerja (Y) adalah variabel output 



BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan kajian 

serangkaian analisis data dalam penelitian ini hasilnya adalah sebagai berikut:  

1. Perkembangan industri kecil khususnya sektor konveksi UKM di Gresik, selama periode 

pengamtan diketahui meningkat, hal ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja industri 

kecil khususnya sektor konveksi di kabupaten gresik juga ikut meningkat. 

2. Peningkatan upah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, karena bila produksi 

(output) yang dihasilkan oleh pekerja lebih tinggi maka industri kecil akan  meningkatkan 

pemberian upahnya, hal ini berlaku bila output yang dihasilkan juga meningkat, sehingga 

akan diikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. 

3. Keberadaan biaya modal yang meningkat, akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

industri kecil khususnya sektor konveksi di UKM kabupaten Gresik. 

 

5.2. Saran 

Hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam kesimpulan di atas, maka tahapan 

selanjutnya peneliti dapat mengemukakan saran-saran yang bermanfaat berkaitan dengan 

fenomena dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Peningkatan pengembangan industri kecil dapat dilakukan jalan meningkatkan investasi di 

kabupaten Gresik, dangan jalan memudahkan perijinan dalam berinvestasi, memebrikan 

kemudahan bantuan permodalan serta memberikan bantuan akses pemasaran. 

2. Diperlukan adanya pelatihan dan upgrading tenaga kerja, guna menyikapi perkembangan 

kebutuhan akan pasar tenaga kerja yang meningkat, kondisi akan mendukung 

kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan sebuah output, sehingga pada akhirnya 



menyebabkan upah tenaga kerja tersebut meningkat dan diikuti dengan penyerapan 

tenaga kerja yang juga meningkat. 
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