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ABSTRAKSI 
 

Basri, Muhammad  Ali. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Mebel Di Kota Pasuruan 
(Studi Kasus di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota 
Pasuruan, Jawa Timur). Skripsi, Konsentrasi Ekonomi Sumberdaya, 
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Brawijaya, Malang. Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS. 

 

Perekonomian Indonesia memiliki beberapa masalah pokok yang salah 

satunya adalah pengangguran yang bertambah dan lapangan pekerjaan yang 

terbatas. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan penyediaan lapangan pekerjaan 

dalam mengantisipasi meningkatnya jumlah angkatan kerja. Sementara itu 

keberadaan industri kecil disadari memiliki peran penting dalam penciptaan 

kesempatan kerja.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal, jumlah unit 

usaha, lamanya menjalankan unit usaha, dan nilai produksi terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada Industri kecil Mebel di Kota Pasuruan. Selain itu, tujuan lain 

yang ingin dicapai adalah mengetahui variabel bebas yang dominan 

pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Industri Mebel tersebut. 

Dari hasil analisa diketahui bahwa secara simultan variabel-variabel 

tersebut memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Sedangkan secara parsial, variabel modal, jumlah unit usaha, dan nilai produksi 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara variabel 

lamanya menjalankan unit usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya juga diketahui bahwa variabel nilai 

produksi sebagai variabel yang dominan pengaruhnya terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri kecil mebel tersebut. 

 

Kata Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, Industri Kecil, Mebel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi dalam bahasa yang lebih sederhana dipahami 

sebagai sebuah gerakan unsur-unsur makro pembangunan ekonomi menuju 

pada keadaan yang lebih baik. Dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya proses 

industrialisasi dalam suatu negara, banyak yang berpendapat bahwa 

industrialisasi merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa yang ingin maju. 

Bahkan maju mundurnya suatu bangsa biasanya diukur dengan keberhasilannya 

dalam melaksanakan proses industrialisasi. Pembangunan sektor industri saat ini 

diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara signifikan, sehingga 

nantinya sektor industri mampu menyumbangkan konstribusi yang maksimal 

terhadap laju dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat 

diartikan bahwa sektor industri akan semakin memainkan peranannya dalam 

perekonomian Indonesia. 

Beberapa masalah pokok dalam perekonomian Indonesia adalah 

kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran yang bertambah serta 

lapangan pekerjaan yang terbatas, hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan 

penduduk yang semakin besar dalam arti tingkat angkatan kerja yang semakin 

meningkat. Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah 

angkatan kerja yang semakin besar pula. Sehingga terjadi adanya ketimpangan 

antara perkembangan angkatan kerja dengan penyerapan tenaga kerja itu 

sendiri. Hal ini membawa konsekuensi pada ketidakmampuan penyediaaan 

lapangan pekerjaan dalam mengantisipasi meningkatnya jumlah angkatan kerja 

akan menyebabkan makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau 

menganggur. Oleh karena itu diperlukan adanya penyediaan lapangan-lapangan 
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pekerjaan baru, yaitu suatu pekerjaan yang cocok dengan keinginan dan sesuai 

keterampilan mereka. 

Adalah sektor usaha atau industri kecil memiliki peran yang strategis baik 

secara ekonomi, sosial dan politik. Fungsi ekonomi usaha atau industri kecil lebih 

kepada menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah 

sampai sedang dan memberikan kontribusi besar pada perolehan devisa Negara. 

Secara sosial politis, fungsi sektor usaha atau industri kecil sangat penting dalam 

hal penyerapan sektor tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, yang 

lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan ekonomi 

kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah kegiatan perekonomian yang 

diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia dan pada umumnya terdiri 

atas koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan 

demokrasi ekonomi di Indonesia. Dan selanjutnya ekonomi kerakyatan 

merupakan sistem ekonomi yang berorientasikan pada peningkatan partisipasi 

produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi (Renstra KUKM, 2004-

2009:2) 

Peran sektor industri dalam hal ini Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

terlihat dari dua indikator penting yaitu konstribusi terhadap penyerapan tenaga 

kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia. Berdasarkan data 

statistic tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas 

dan bekerja di sektor pertanian sebesar 45,28%, sektor industri 22,96%, 

perdagangan 10,58%, jasa 10,66% dan sektor lain 10,53%. Sedangkan 

konstribusi IKM terhadap PDRB sebesar 56,7% dibanding dengan ekspor non 

migas yang hanya memberi konstribusi sebesar 15% (Brata dalam Yustika 

2005:45). Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri dapat dikatakan merupakan 

sektor kedua dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan konstribusi IKM 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah besar serta menunjukkan 
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masih sangat pentingnya sektor industri bagi kehidupan masyarakat. Mengingat 

besarnya peranan IKM tersebut, maka IKM telah membuktikan bahwa tidak 

hanya aktif namun juga produktif. 

Industri kecil dan kerajinan di Indonesia ternyata menempati porsi yang 

cukup besar dalam menentukan pertumbuhan ekonomi negara dan pada 

kenyataannya mampu bertahan walaupun situasi perekonomian mengalami 

kelesuan sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. 

Disamping itu tanpa adanya subsidi dan proteksi, Industri kecil dan kerajinan di 

Indonesia mampu menambah devisa negara dan mampu berperan sebagai 

penyangga dalam perekonomian bagi masyarakat lapisan bawah. (RIPIKK Kota 

Pasuruan, 2003) 

 
Tabel 1.1 : Perbandingan UMKM dengan Usaha Besar di Indonesia 

Uraian  Usaha Kecil* Usaha 
Menengah  

Total UKM Usaha  
Besar  

Total 

Jumlah unit 

usaha  
44.621.823 67.785 44.689.608 4.171 44.693.779

Porsi (%) 99,84 0,15 99,99 0,01 100,00

Jumlah tenaga 

kerja (orang)  
71.187.153 6.491.345 77.678.498 2.590.275 80.268.773

Porsi (%)  88,69 8,09 96,77 3,23 100,00

Jumlah PDB 

(juta rupiah) 
1.039.576.900 437.617.400 1.477.194.300 950.397.500 2.427.591.800

Porsi (%) 42,82 18,03 60,85 39,15 100,00

Jumlah Ekspor  

(juta rupiah)  
27.699.835 81.429.060 109.128.895 460.459.569 569.588.464

Porsi (%) 4,86 14,30 19,16 80,84 100,00

Keterangan: *) Termasuk usaha mikro 
Sumber: Dikutip dari Sindo, 18 Juni 2007     

Data pada tabel 1.1. diatas menjelaskan perkembangan secara 

keseluruhan pada usaha kecil, menengah, dan usaha besar, dimana terlihat 

UMKM juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan 
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jumlah Product Domestic Bruto (PDB). Hal ini dapat dilihat bahwa porsi untuk 

jumlah UMKM keseluruhan sebesar 99,99%, dan jumlah tenaga kerja yang dapat 

terserap mencapai 77 juta orang atau 88,69%, sedangkan untuk usaha besar 

hanya sekitar 0,1% dan tenaga kerja yang dapat terserap sebesar 2,5 juta orang 

atau 3,23 % dari total keseluruhan.  

Selanjutnya merupakan tugas pemerintah untuk mengembangkan IKM 

sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi di Indonesia. Pemerintah harus 

turut berperan serta dalam memberdayakan IKM diantaranya dengan 

menciptakan kebijaksanaan yang berpihak pada IKM. Dalam upaya 

pemberdayaan IKM, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan sebagai 

berikut : 

• Mengembangkan usaha industri kecil, termasuk industri kerajinan, industri 

rumah tangga serta industri formal dan tradisional, yang dilakukan melalui 

peningkatan sentra-sentra usaha industri kecil.  

• Meningkatkan pertumbuhan industri kecil agar mampu berkembang kearah 

vertikal, dengan meningktkan kemampuan dan juga kemandirian usaha serta 

membantu mengusahakan peningkatan skala usaha dan hasilnya. Hal 

tersebut dilakukan melalui pengembangan tingkat keprofesionalisme dan 

kewirausahaan para pengusaha industri kecil serta bantuan lainnya yang 

diperlukan seperti modal usaha, peralatan, dan konsultasi. 

• Meningkatkan perluasan usaha industri skala kecil melalui pengembangan 

program keterkaitan dan penyempurnaan iklim usaha dan investasi.  

Untuk itu kebijakan perekonomian yang dicanangkan pemerintah dalam 

berbagai level harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

baru. Dominasi sektor padat modal yang dikembangkan dan memberikan 

konstribusi semu pada pertumbuhan ekonomi harus diganti dengan pola padat 
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karya. Proyek-proyek padat karya akan memberikan efek positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai bagian dari UKM menjadi salah 

satu sasaran kebijakan pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia. Propinsi 

Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang berusaha untuk membina, 

membangun, dan mengembangkan IKM dengan didukung oleh potensi yang 

dimiliki. Dengan Otonomi Daerah, maka pembinaan IKM menjadi tanggung jawab 

daerah bersama masyarakat. 

 
Tabel 1.2 :  Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Jawa 

Timur 
 

Tahun  Jumlah Tenaga 
Kerja  

(orang) 

Jumlah 
Perusahaan 

(unit) 

Nilai 
Produksi 

(miliar rupiah) 

Nilai 
Investasi 

(miliar 

rupiah)  

2002 1.382.264 622.226 1.758 595 

2003 1.402.560 628.448 1.791 604 

2004 1.442.672 639.257 1.886 648 

2005 1.477.296 646.928 1.935 671 

2006* 1.521.615 666.336 1.989 688 

Keterangan: *) Data sementara  
Sumber:  Disperindag Jawa Timur; dalam Kompas, 20 Juli 2007     

Data pada tabel 1.2. diatas menjelaskan perkembangan industri kecil dan 

kerajinan rumah tangga di Jawa Timur, dimana terlihat dari tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2006 terjadi peningkatan dari sisi Jumlah Perusahaan, nilai 

produksi dan nilai investasi yang diikuti meningkatnya Jumlah tenaga kerja yang 

dapat diserap, jumlah perusahaan yang semakin meningkat dari 622 ribu unit 

menjadi 666 ribu unit, nilai produksi yang meningkat dari Rp.1.758 miliar menjadi 

Rp. 1.989 miliar, dan peningkatan nilai investasi dari Rp. 595 miliar menjadi Rp. 
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688 miliar yang disertai oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap 

yaitu sebesar 1,3 juta orang menjadi 1,5 juta orang. 

 Menurut Smith dalam Boediono (1999), permintaan akan tenaga kerja 

ditentukan oleh stok kapital yang tersedia dan tingkat output masyarakat. 

Permintaan tenaga kerja muncul karena dibutuhkan dalam proses produksi, oleh 

karena itu laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju 

pertumbuhan / akumulasi stok kapital dan laju pertumbuhan output. Peningkatan 

output terjadi karena adanya peningkatan aktivitas produksi secara keseluruhan, 

yang menyebabkan peningkatan kapasitas produksi yang akan mendorong 

peningkatan penggunaan tenaga kerja dan peningkatan penggunaan tenaga 

kerja secara konstan inilah yang menimbulkan perluasan kesempatan kerja bagi 

masyarakat.  

Kota Pasuruan sebagai salah satu sentra industri di Jawa Timur, terus 

berupaya mengembangkan IKM yang telah dirintis sejak beberapa dekade lalu. 

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yang menempatkan IKM sebagai salah satu sektor yang 

harus diperhatikan perkembangannya karena merupakan sektor yang sangat 

strategis dalam mempercepat perubahan struktural dan dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup rakyat, serta sebagai wadah kegiatan usaha bersama 

bagi produsen maupun konsumen (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah [RPJMD] Provinsi Jawa Timur, 2005).  

Industri kecil dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tenaga kerja, dalam suatu ekonomi modern sekalipun, industri 

kecil tetap mempunyai suatu kesempatan besar untuk bertahan atau bahkan 

berkembang pesat. Industri kecil mampu bertahan karena memiliki segmentasi 

pasar sendiri yang melayani kebutuhan kelompok konsumen tertentu, yang pada 

umumnya berasal dari kalangan masyarakat berpendapatan menengah ke 
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bawah. Selain itu, kemampuan usaha kecil untuk dapat bertahan dengan adanya 

krisis moneter adalah karena tidak adanya hubungan kegiatan usaha kecil 

dengan pasar uang formal. Pada umumnya usaha kecil ini lebih berhubungan 

dengan institusi keuangan yang bersifat tradisional atau informal. 

Di sisi lain, Kota Pasuruan juga mempunyai kewenangan untuk 

mengembangkan ekonomi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Mengacu 

pada Rencana Strategis (Renstra) Kota Pasuruan tahun 2005, kebijakan 

pemerintah diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil IKM, 

serta menumbuh kembangkannya.  

Posisi Kota Pasuruan yang berada di segitiga emas persimpangan jalur 

transportasi antara Malang, Surabaya dan Probolinggo dan terletak di tepi pantai 

yang menghadap ke Selat Madura, sangat strategis dalam memberi kontribusi 

pada sektor IKM. Berbagai jenis IKM banyak berkembang di kota ini, mulai dari 

mebel furniture, kerajinan kayu, suku cadang dan komponen mesin diesel, suku 

cadang dan komponen perahu bermotor, hingga industri kecil cor dan logam. 

Hasil survei BPS Kota Pasuruan tahun 2005 menunjukkan jumlah IKM mencapai 

2.610 unit yang tersebar di berbagai penjuru Kota Pasuruan, dari total jumlah 

UKM yang ada yaitu sebanyak 14.564 unit (Hasil Survei UKM tahun 2005, BPS 

Kota Pasuruan). 

Dari berbagai jenis Industri Kecil dan Menengah yang berkembang di Kota 

Pasuruan, industri kerajinan mebel merupakan salah satu sektor yang cukup 

dominan dan menjadi andalan dalam mendongkrak perekonomian daerah. 

Produk industri kerajinan mebel tersebut memiliki ciri khas yang unik dan bahkan 

sebagian mampu menembus pasar ekspor. Potensi industri kerajinan mebel 

tersebut menguatkan optimisme dalam kaitannya dengan upaya perluasan 
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lapangan pekerjaan dan penciptaan kesempatan kerja di Kota Pasuruan (RIPIKK 

Kota Pasuruan, 2003). 

Menurut Tambunan (2002), produksi indutri besar dibuat dengang mesin 

besar dan biaya yang tinggi sehingga meningkatkan harga jual menjadi lebih 

mahal. Selain itu, produk yang dibuat dengan menggunakan mesin, nilai culture-

nya secara otomatis akan berkurang. Sedangkan industri kecil dan menengah, 

seperti industri mebel tetap mempunyai kesempatan besar untuk survive bahkan 

berkembang pesat, karena ada kelompok tertentu yang membeli barang-barang 

dari industri kecil dan menengah dengan kecenderungan alasan pada nilai 

culture produk tersebut daripada melihat kegunaan atau manfaatnya.  

 
Tabel 1.3 :  Kondisi Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya Kota 

Pasuruan   
No. Kab/Kota Kondisi Industri Kayu dan Hasil Hutan Lainnya 

Tenaga Kerja 

(orang) 

Total Investasi 

(000 Rupiah) 

Nilai Produksi 

(000 Rupiah) 

1. Kota Pasuruan 20.613 116.676.400 567.893.000 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan (2007) 
 
 Dari tabel 1.3 di atas dapat dijelaskan kondisi industri barang kayu dan 

hasil hutan lainnya di Kota Pasruan, dimana besarnya kontribusi dari industri 

barang kayu dan hasil hutan lainnya terhadap penyerapan tenaga kerja, total 

investasi serta nilai produksi secara keseluruhan. Penyerapan tenaga kerja yang 

mencapai angka 20.613 orang merupakan angka yang besar dikarenakan 

jumlahnya yang mancakup 10 % dari jumlah penduduk kota Pasuruan. Disini 

menggambarkan betapa besar peranan industri ini dalam penyerapan tenaga 

kerja dan mengurangi angka pengangguran. Sedangkan nilai produksi yang 

mencapai 567 Milyar Rupiah, akan dapat menggerakkan perekonomian dari kota 

Pasuruan. Hal ini dikarenakan adanya saling keterkaitan dan ketergantungan dari 

satu sektor ekonomi dengan sektor ekonomi yang lainnya.  
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Kebijakan pemerintah Kota Pasuruan menetapkan Kelurahan/Desa Bukir 

yang terletak di Kecamatan Gadingrejo sebagai salah satu sentra industri 

kerajinan mebel di Kota Pasuruan. Di wilayah tersebut telah berkembang industri 

kerajinan mebel sebanyak 50 unit usaha pada tahun 2007 (terdaftar di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan). Keberadaan industri kerajinan 

mebel ini sudah cukup lama dan dan mampu menyerap tenaga kerja dari dalam 

maupun luar desa yang bersangkutan, sehingga turut memberikan andil dalam 

menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Para pekerja yang kemudian mandiri 

menunjukkan bahwa industri kecil tersebut menjanjikan perkembangan tenaga 

kerja dan dapat pengrajin baru yang mampu berdiri, bersaing dan berkembang. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik 

untuk meneliti dan mengambil judul tentang ”Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Mebel Di Kota 

Pasuruan (Studi Kasus Di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota 

Pasuruan, Jawa Timur)”. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :  

1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada industri kerajinan mebel di Kelurahan Bukir, Kecamatan 

Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur ? 

2. Faktor manakah yang paling dominan pengaruhnya dalam penyerapan 

tenaga kerja pada industri kerajinan mebel di Kelurahan Bukir, 

Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang 

diajukan, adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri kerajinan mebel di Kelurahan 

Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. 

2. Mengetahui dan Menganalisis faktor yang diduga dominan dalam 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kerajinan mebel 

tersebut. 

 

1.4.  Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, setiap langkah yang dilakukan diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, demikian halnya pada sebuah 

penelitian. Oleh karena itu penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi Penulis 

• Untuk menambah wawasan tentang perkembangan industri kecil 

menengah secara umum maupun perkembangan industri mebel di 

Kota Pasuruan secara khususnya. 

• Sebagai sarana berpikir kritis dalam melihat fenomena ekonomi yang 

berkembang di masyarakat dan mengkaitkannya dengan ilmu 

ekonomi yang telah dipelajari. 

• Untuk meningkatkan pemahaman, kreatifitas dan daya pikir penulis 

dalam memberikan solusi selama penelitian ini. 
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2. Bagi Kalangan Akademisi 

• Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 

dengan tema yang sama, mengingat masih minimnya penelitian 

mengenai IKM, khususnya industri mebel di Kota Pasuruan. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

• Sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan 

dengan pengembangan Industri kecil dan Menengah potensial di Kota 

Pasuruan, khususnya industri mebel. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Pengembangan Ekonomi Daerah  

Pengembangan daerah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki 

tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan 

pertumbuhan, ketimpangan kesejahteraan antar wilayah, meningkatkan daya 

guna atau kemampuan yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber 

daya manusia dalam menunjang pembangunan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Berikut beberapa konsep pengembangan daerah yang pernah 

diterapkan antara lain : 

1. Konsep pengembangan daerah berbasis karakter sumberdaya. 

Pengembangan daerah berbasis sumberdaya, pengembangan wilayah 

berbasis komoditas unggulan, pengembangan wilayah berbasis efisiensi, 

pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan. 

2. Konsep pengembangan daerah berbasis karakter penataan ruang. 

Konsep pengembangan yang membagi wilayah ke dalam pusat 

pertumbuhan, integrasi fungsional, dan desentralisasi. 

3. Konsep pengembangan daerah terpadu. 

Konsep yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan penaggulangan kemiskinan di daerah-

daerah tertinggal. 

4. Konsep pengembangan daerah berdasarkan cluster. 

Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku 

dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya 

inovasi pengembangannya. Cluster yang berhasil adalah cluster yang 
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terspesialisasi, memiliki daya saing, dan keunggulan komparatif. 

(Bappenas, 2004:75) 

Pengembangan ekonomi daerah pada hakekatnya merupakan proses 

dimana pemerintah daerah dan atau kelompok berbasis komunitas mengelola 

sumberdaya yang ada dan masuk kepada penataan kemitraan baru dengan 

sektor swasta, atau diantara mereka sendiri, untuk menciptakan pekerjaan baru 

dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah. (Munir dan Fitanto, 2005:19) 

Menurut Blakely (dalam Munir dan Fitanto, 2005:19) ciri utama dalam 

pengembangan ekonomi daerah adalah titik beratnya pada kebijakan 

pendayagunaan potensi sumberdaya manusia, institusional dan fisik setempat. 

Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan dalam 

kegiatan ekonomi. 

Sedangkan menurut Arsyad (1999 : 274) Pengembangan ekonomi daerah 

adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola 

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu  lapangan 

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan 

ekonomi) dalam wilayah tersebut. 

Setiap upaya pengembangan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama 

untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan 

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam 

pengembangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi 

masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada 

harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk 

merancang dan mengembangkan perekonomian daerah. Salah satu konsep 
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yang ditawarkan saat ini adalah konsep paradigma baru  teori pengembangan 

daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini : 

 
Tabel 2.1 : Paradigma Baru Teori Pengembangan Ekonomi Daerah 

Komponen Konsep Lama Konsep Baru 

Kesempatan Kerja Semakin banyak 

perusahaan, semakin 

banyak peluang kerja 

Perusahaan harus mampu 

mengembangkan pekerjaan 

yang sesuai dengan kondisi 

penduduk daerah. 

Basis Pengembangan Pengembangan sektor 

ekonomi 

Pengembangan lembaga-

lembaga ekonomi baru. 

Aset-aset Lokasi Keunggulan komparatif 

didasarkan pada aspek fisik 

Keunggulan kompetitif 

didasarkan pada kualitas 

lingkungan 

Sumberdaya 

Pengetahuan 

Ketersediaan tenaga kerja Pengetahuan sebagai 

pembangkit ekonomi 

Sumber : Blakely (dalam Arsyad, 1999) 

 

2.2.   Konsep Usaha / Industri  Kecil dan Menengah 

2.2.1.   Pengertian Usaha / Industri  Kecil dan Menengah 

Pembahasan Usaha / Industri kecil tidak lepas dari pemahaman tentang 

lingkungan dan sistem perusahaan berskala kecil serta pengusahanya. Berbagai 

kegiatan yang dilakukan UKM dan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam 

dunia usaha tercakup dalam suatu istilah yang disebut enterpreneurship atau 

kewirausahaan. Peran enterpreneur atau wirausahawan sangat mendominasi 

perilaku bisnis dan menentukan arah masa depan UKM itu sendiri. Peranan 

pengusaha kecil dalam pembangunan di Indonesia dinilai sangat penting, karena 

telah terbukti sebagian besar dapat bertahan terhadap kelangsungan usaha 

mereka. 
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Di Indonesia terdapat sejumlah departemen dan lembaga pemerintah non 

departemen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

perumusan kebijakan UKM dan implementasinya. Sampai saat ini banyak 

diantara departemen dan badan pemerintah tersebut punya kiteria sendiri-sendiri 

yang berbeda dalam mendefinisikan UKM, antara lain : 

1. Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 pasal 5 ayat 1 dan 2 

mendefinisikan Usaha Kecil sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah; 

c. Milik Warga Negara Indonesia; 

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar. 

e. Berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk 

koperasi. 

2. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 

Industri kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan 

bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan 

perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha tidak sehat 

3. Menurut Inpres No.10/1999 

Usaha Kecil Menengah memiliki kekayaan di bawah Rp. 10 milyar, 

sedangkan di atas itu adalah Usaha Besar. 

4. Menurut Bank Indonesia 

UKM merupakan usaha yang memiliki kapasitas kurang dari Rp. 50 milyar. 

5. Menurut Departemen Perindustrian 
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Usaha kecil merupakan usaha yang nilai asetnya (tidak termasuk tanah dan 

bangunan) bernilai kurang dari Rp. 600 juta. 

6. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 

Usaha kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah 

barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih bernilai dengan 

maksud untuk dijual, dengan jumlah tenaga kerja paling sedikit 5 orang 

sampai 19 orang termasuk pengusaha. 

7. Menurut Kadin (Kamar Dagang dan Industri) 

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150 juta 

dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta. 

Menurut Irsan Azhari Saleh (Saleh 1986) Industri kecil di Indonesia dapat 

digolongkan berdasarkan eksistensinya ke dalam tiga kelompok yaitu : 

1. Industri lokal, yaitu kelompok industri yang menggantungkan kelangsungan 

hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas serta relatif  tersebar  dari 

segi lokasinya. Skala usaha kelompok ini umumnya terbatas sehingga sarana 

transportasinya juga sangat sederhana. 

2. Industri Sentra, yaitu kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha 

mempunyai usaha kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokkan atau 

kawasan industri yang terdiri dari kumpulan unit-unit yang menghasilkan 

barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya, umumnya 

menjangkau pasar yang lebih luas dari jenis industri lokal. 

3. Industri Mandiri, yaitu kelompok jenis industri yang masih tergolong industri 

kecil tapi dalam pengolahan produknya mampu mengadaptasikan teknologi 

yang cukup canggih. Sedangkan target pemasarannya lebih luas bila 

dibandingkan dengan kedua kelompok industri kecil tersebut.  

Sementara menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), 

industri kecil dan kerajinan merupakan bagian dari usaha masyarakat untuk 
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meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan 

produksi di bidang industri dalam ukuran atau skala kecil. Kegiatan ini 

memanfaatkan sumber-sumber dan faktor produksi yang tersedia dengan modal 

kecil dan teknologi tepat guna, madya dan sederhana. Disperindag 

menggolongkan industri berdasarkan nilai investasinya yaitu : 

1. Industri kecil 

Industri kecil adalah industri dengan nilai investasi yang digunakan kurang 

dari Rp. 5 juta 

2. Industri menengah 

Industri menengah adalah industri dengan nilai investasi yang digunakan 

antara Rp. 5 juta - Rp. 200 juta 

3. Industri besar, 

Industri besar adalah industri dengan nilai investasi lebih yang digunakan 

lebih dari Rp. 200 juta. 

Penggolongan industri kecil, menengah dan besar sulit dibuat karena luas 

dan banyaknya faktor yang harus diperhitungkan, namun batasan industri kecil 

dapat pula ditinjau dari sisi kuantitatif dan sisi manajemen.  

• Batasan industri kecil secara kuantitatif adalah :  

a) Jumlah tenaga kerja 

Ketentuan yang digunakan adalah memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-

20 orang, walaupun demikian banyak juga industri kecil dengan modal 

yang relatif sedikit tetapi mempunyai tenaga kerja lebih dari 20 orang. 

b) Jumlah modal bersih/ harta industri 

Ketentuan dalam industri kecil adalah industri yang memiliki modal bersih 

atau harta antara Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 100 juta (tidak termasuk 

aset tanah dan bangunan) 

c) Tingkat teknologi yang digunakan 
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Industri kecil mempunyai tingkat penggunaan teknologi yang rendah 

sampai tingkat sedang. 

Akan tetapi dalam batasan industri kecil berdasarkan faktor-faktor 

tersebut terkadang bervariasi dan tergantung dari jenis usahanya. 

• Batasan Industri kecil dari sisi manajemen lebih bersifat kualitatif, industri 

kecil biasanya belum menunjukkan adanya spesialisasi manajemen. 

Pimpinan biasanya mempunyai hubungan langsung dengan semua pekerja 

di mana hubungan tersebut lebih banyak dilakukan secara lisan daripada 

tertulis serta fungsi-fungsi manajemen pada umumnya di pegang langsung 

oleh pimpinan usaha. (RIPIKK Kota Pasuruan, 2003). 

 
2.2.2.   Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah 

Dari aspek hukum, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kedudukan 

yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan, tidak berakta 

notaris, dan secara ekonomis mempunyai posisi tawar yang lemah dalam pasar 

karena sifat usahanya yang kurang terorganisir. Para pengusaha kecil kurang 

menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi sebagai 

kekuatan untuk menggalang kekuatan usaha bersama, tetapi lebih suka bekerja 

sendiri-sendiri bahkan kadang-kadang menjurus pada kompetisi yang merugikan 

atau bahkan saling mematikan. 

Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia memiliki ciri khas 

tertentu yang membedakan dengan usaha besar ataupun usaha kecil di negara 

lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khasnya antara lain : 

1. Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja 

maupun orientasi pasar 

2. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota 

besar  
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3. Status usaha milik pribadi atau keluarga 

4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) 

yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga 

5. Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan 

ekonomi lainnya 

6. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan 

usaha dan administrasinya sederhana 

7. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta 

sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi 

8. Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi 

9. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering 

berubah secara cepat (Sudoko dkk, 1995, dalam Prananingtyas, 2001). 

Menurut Prawirokusuma UKM secara umum memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Fleksibel, dalam arti bila menghadapi hambatan dalam menjalankan 

usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain. 

2. Dalam permodalannya, tidak selalu tergantung pada modal dari luar, dia bisa 

berkembang dengan kekuatan modal sendiri. 

3. Dalam hal pinjaman (terutama pengusaha kecil sektor tertentu seperti 

pedagang) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup 

tinggi. 

4. UKM tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai 

sektor, merupakan sarana distributor barang dan jasa dalam rangka melayani 

kebutuhan masyarakat. 

Usaha Kecil dan Menengah memiliki ciri-ciri spesifik, menurut Mintzberg 

(dalam Yustika 2005:41) bahwa sektor usaha UKM sebagai organisasi ekonomi / 
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bisnis dicirikan oleh struktur organisasi yang sangat sederhana, mempunyai 

karakter yang khas, tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian 

kerja yang lentur, memiliki hierarki manajemen yang kecil, sedikit aktifitas yang 

diformalkan, sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang 

mengadakan pelatihan bagi karyawan, jumlah karyawan sedikit, pengusaha 

sangat sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan, serta sistem 

akuntansi kurang baik (bahkan biasanya tidak memiliki). 

2.2.3.    Peranan UKM Dalam Kaitannya Dengan Penyediaan Lapangan 

Pekerjaan 

Sebagaimana telah diketahui, usaha kecil menengah merupakan salah satu 

bentuk usaha produksi yang mempunyai potensi besar dalam penyediaan 

lapangan pekerjaan serta menyerap tenaga kerja di Indonesia. Meskipun dalam 

kriterianya disebutkan adanya pembatasan dalam jumlah tebaga kerja untuk 

dapat digolongkan dalam usaha / industri kecil, namun dengan mendorong 

pertumbuhan usaha / industri kecil serta meningkatkan produksinya, maka 

diharapkan potensi tersebut akan terwujud. 

Peranan UKM di negara-negara sedang berkembang sering dikaitkan 

dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, ketidakmerataan 

dalam distribusi pendapatan, dan ketidakseimbangan dalam proses 

pembangunan antar daerah. Melihat sifat usaha / industri kecil yang banyak 

menggunakan tenaga manusia, maka sangat intensif dengan penggunaan 

sumber-sumber daya lokal dalam kaitannya dengan penyediaan lapangan 

pekerjaan. Secara nasional misi pengembangan UKM memang diutamakan 

untuk perluasan lapangan kerja dan pemerataan di daerah-daerah. Oleh karena 

itu yang perlu diupayakan mendorong minat berwiraswasta di kalangan para 

pemuda yang merupakan bagian terbesar komposisi ketenagakerjaan di 

Indonesia. 



19 
 

UKM sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi telah 

menyumbang pembangunan dengan menciptakan kesempatan kerja, serta 

menyediakan fleksibilitas dalam kegiatan perekonomian secara keseluruhan. 

UKM lebih berpeluang menciptakan kesempatan kerja daripada usaha besar 

dengan alasan sebagai berikut (Tambunan, 2002:21) : 

1. Kelompok UKM relatif padat karya, sedangkan usaha besar relatif padat 

modal. 

2. Pada umumnya usaha besar membutuhkan pekerja dengan pendidikan 

formal yang tinggi dan pengalaman yang cukup, sedangkan kelompok UKM 

sebagian besar pekerjanya relatif berpendidikan rendah. 

Perkembangan usaha dalam skala kecil mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dikarenakan empat hal. 

Pertama, dibandingkan dengan industri skala besar, proses produksi pada usaha 

kecil lebih bersifat padat karya. Oleh karena itu perkembangan usaha kecil 

merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang efektif untuk 

menanggulangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Kedua, sebagian 

besar dari jumlah usaha kecil di Indonesia terdapat di daerah pedesaan, yang 

berarti pembentukan dan distribusi pendapatan di pedesaan juga bergantung 

pada perkembangan industri skala kecil dalam mengurangi ketidakmerataan 

pendapatan antara pedesaan dan perkotaan. Ketiga, proses produksi usaha kecil 

sifatnya juga sangat intensif dalam pemakaian sumber-sumber alam yang 

tersedia secara lokal atau barang-barang yang bisa dibuat di dalam negeri. 

Keempat, perkembangan usaha kecil bisa menyokong usaha pemerintah untuk 

meningkatkan ekspor non-migas. 

Jadi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari industri nasional 

yang mempunyai peranan dalam penyerapan tenaga kerja dan kesempatan 

berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan barang dan 
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jasa serta berbagai komposisi baik untuk keperluan pasar dalam maupun luar 

negeri. 

Dalam program pengembangan industri nasional yang digalakkan oleh 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan dikatakan  bahwa industri kecil dan 

kerajinan bukan golongan yang dinomorduakan dalam program pengembangan 

industri nasional. Dalam hal prospek, maka sektor UKM mempunyai prospek 

yang baik, khususnya dalam menampung tenaga kerja. Sektor UKM mampu 

menampung tenaga kerja menjadi bertambah besar bila tingkat pembangunan 

ekonomi bertambah tinggi. 

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

diatur dalam Peraturan Presiden no. 7  Tahun 2005, fokus pembangunan pada 

jangka menengah (tahun 2004-2009) adalah penguatan dan penumbuhan 

klaster-klaster industri dan UKM. Sehingga sektor UKM dapat memberikan 

konstribusi besar bagi perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. 

 
2.3. Tenaga Kerja 

2.3.1.   Pengertian Tenaga Kerja    

Di Indonesia pengertian tenaga kerja atau man power mulai sering 

dipergunakan. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, 

karena tenaga kerja atau man power mampu menggerakkan faktor-faktor 

produksi yang lain untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Berikut beberapa 

pengertian tentang tenaga kerja: 

1. Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997  

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam 

atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja 

guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat. 
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2. Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 3 tahun 1992  

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

3. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1987) 

Tenaga kerja adalah semua tenaga yang bersedia dan sanggup termasuk 

mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan 

mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. 

4. Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969 

Pengertian tenaga kerja secara mikro adalah orang yang tidak saja mampu 

melakukan kerja, tetapi juga secara nyata menyumbangkan potensi kerja 

yang dimilikinya kepada lingkungan kerjanya dengan menerima imbalan upah 

berupa barang atau uang. Sedangkan pengertian tenaga kerja secara makro 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam 

maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Tenaga kerja atau man power terdiri dari angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force terdiri dari (1) golongan yang 

bekerja dan  (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan 

untuk kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, 

(2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau 

penerima pendapatan. Ketiga kelompok golongan dalam kelompok bukan 

angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh 

sebab itu kelompok ini sering juga dinamakan sebagai potensial labor force. 
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Gambar 2.1 :  Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Payaman J. Simanjuntak, 1985. 

2.3.2. Penawaran Tenaga Kerja 

Menurut teori mikro dalam Simanjutak (1985), Penawaran tenaga kerja 

adalah jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dengan pengertian 

kualitas usaha yang diberikan dengan kata lain, jumlah usaha atau jasa kerja 

yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Secara 

umum penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah 

penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas dan lain-lain. 

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi antara jumlah tenaga kerja 
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suatu daerah adalah suatu penjumlahan dari seluruh tenaga kerja yang tersedia 

di daerah tersebut. 

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan 

penduduk yang tinggi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah bila daya dukung 

ekonomi yang efektif di Negara itu cukup kuat dalam memenuhi berbagai macam 

kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja. 

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua angkatan kerja atau 

penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, misalnya ada yang bersekolah, 

mengurus rumah tangga dan golongan lain sebagai golongan penerima 

pendapatan. Jadi semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang 

mengurus rumah tangga, maka akan semakin kecil jumlah penyediaan tenaga 

kerja. Jumlah tenaga kerja yang siap kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain kondisi keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan 

kondisi pasar itu sendiri. 

 
2.3.3. Permintaan Tenaga Kerja 

Menurut teori mikro dalam Simanjutak (1985), permintaan konsumen 

terhadap barang dan jasa merupakan hubungan antara harga dan kuantitas 

barang. Tetapi permintaan atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan 

konsumen terhadap barang dan jasa. Secara umum permintaan tenaga kerja 

merupakan jumlah orang yang dibutuhkan untuk bekerja dalam suatu 

perusahaan maupun dalam suatu proses produksi. Besarnya permintaan 

perusahaan akan tenaga kerja pada dasarnya tergantung pada besarnya 

permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan 

tersebut. 

Selanjutnya yang menjadi dasar untuk dipergunakan pengusaha dalam 

menambah atau mengurangi tenaga kerja adalah : pertama, pengusaha perlu 
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memperkirakan tambahan hasil (output) yang diperoleh pengusaha sehubungan 

dengan penambahan seorang karyawan yang disebut tambahan hasil marjinal 

atau Marginal Physical Product dari karyawan (MPPL). Kedua, pengusaha 

menghitung jumlah uang yang akan diperoleh dengan tambahan hasil marjinal 

tersebut. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marjinal atau Marginal 

Revenue (MR), yaitu nilai dari MPPL tadi. Jadi marginal revenue sama dengan 

nilai dari MPPL dimana besarnya MPPL dikalikan harga per unit (P). 

MR = VMPPL = MPPL  X  P 

Dimana  :  

MR   :  Marginal Revenue (Penerimaan Marjinal) 

VMPPL  : Value Marginal Physical Product of Labour (nilai pertambahan hasil 

marjinal dari tenaga kerja) 

MPPL   :  Marginal Physical Product of Labour; dan 

P   :  Harga jual barang yang diproduksikan per unit. 

Selanjutnya marginal revenue dibandingkan dengan biaya mempekerjakan 

tambahan seorang tenaga kerja atau Marginal Cost (dalam hal ini adalah Upah). 

Apabila tambahan marginal revenue lebih besar dari marginal cost, maka 

pengusaha akan memperoleh keuntungan dengan mempekerjakan tambahan 

tenga kerja. Hal ini akan berlangsung terus selama marginal revenue lebih besar 

dari upah atau marginal cost. 

Apabila tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat-alat faktor produksi 

lain jumlahnya tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja 

menjadi lebih kecil dari tambahan dan tambahan hasil marjinal menjadi lebih kecil 

pula. Dengan kata lain, semakin bertambah tenaga kerja yang dipekerjakan 

maka semakin kecil MPPL nya dan nilai dari MPPL itu sendiri. Ini yang dinamakan 

hukum tambahan produksi yang semakin menurun (the law of diminishing 

return). Jadi selama belum mencapai laba maksimum, atau MPPL x P = W, maka 

penambahan tenaga kerja harus dilakukan dengan juga menambah jumlah alat-
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alat dan faktor produksi (penambahan modal atau investasi) yang sebanding 

dengan jumlah tenaga kerja. 

 
2.3.4.   Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja 

Yang dimaksudkan dengan elastisitas permintaan tenaga kerja adalah 

persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja akibat dari perubahan satu 

persen pada tingkat upah yang berlaku. Hubungan antara permintaan tenaga 

kerja dan tingkat upah yang berlaku adalah berbanding terbalik sehingga jika 

tingkat upah naik akan menyebabkan jumlah orang yang dipekerjakan akan 

menurun. Maka persamaan elastisitas permintaan tenaga kerja secara umum 

adalah : 

     
e =          x 

 
Dimana  :  

e   :  elastisitas permintaan tenaga kerja 

ΔN  :  perubahan jumlah tenaga kerja 

ΔW   :  perubahan tingkat upah 

W   :  tingkat upah yang berlaku 

N   :  jumlah pekerja awal 

Elastisitas permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain : 

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, 

seperti modal. 

Semakin kecil kemungkinan modal untuk menggantikan faktor tenaga kerja 

maka semakin kecil pula elastisitas permintaan akan tenaga kerja. Tapi hal 

ini juga dipengaruhi oleh teknologi dan skill atau kemampuan tenaga kerja. 

ΔN 

ΔW 
W 
N 
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2. Elastisitas terhadap barang atau jasa yang dihasilkan 

Misalnya terjadi peningkatan terhadap permintaan barang atau jasa suatu 

perusahaan dalam masyarakat maka elastisitas permintaan akan tenaga 

kerja juga akan meningkat. 

3. Proporsi biaya karyawan (upah) terhadap seluruh biaya produksi. 

Biaya terhadap tenaga kerja merupakan biaya terbesar dari total biaya 

produksi, dan hal ini pasti menjadi pertimbangan bagi manajemen suatu 

usaha. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi elastisitas  permintaan 

tenaga kerja. 

4. Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Misalnya : 

listrik, bahan baku, peralatan, dan lain-lain. 

Makin banyak faktor pelengkap tersebut biasanya pasti diperlukan tenaga 

kerja yang lebih banyak untuk menanganinya, sehingga elastisitas 

permintaan akan tenaga kerja juga akan semakin besar. (Simanjutak, 1985) 

 
2.3.5.   Pasar Tenaga Kerja 

Menurut Simanjuntak (1985), pengertian pasar tenaga kerja adalah seluruh 

aktifitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan para pencari kerja dan 

lowongan kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri dari (1) pengusaha yang membutuhkan 

tenaga kerja, (2) pencari kerja, dan (3) perantara atau pihak ketiga yang 

memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling 

berhubungan. 

Proses mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan ini 

membutuhkan waktu yang lama. Dalam proses ini baik pencari kerja maupun 

pengusaha dihadapkan pada kenyataan bahwa : 

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

sikap pribadi yang berbeda. Di lain pihak setiap lowongan yang tersedia 
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mempunyai sifat pekerjaan yang berlainan. Oleh sebab itu, untuk mengisi 

lowongan yang berlainan, pengusaha memerlukan pekerja dengan 

pendidikan, keterampilan, kemampuan dan mungkin sikap pribadi yang 

berbeda. 

2. Setiap perusahaan atau unit usaha menghadapi lingkungan yang berbeda, 

dalam artian  output, input, manajemen, teknologi, lokasi, pasar dan lain-lain. 

Sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memberikan tingkat 

upah, jaminan sosial, dan lingkungan pekerjaan. 

3. Baik pengusaha maupun pencari kerja sama-sama mempunyai informasi 

yang terbatas mengenai hal-hal yang dikemukakan di atas. 

Dengan demikian dalam pasar tenaga kerja sangat dibutuhkan adanya 

perantara. Di Indonesia pihak yang berperan sebagai perantara adalah 

pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja. Tanpa adanya perantara 

mereka tidak akan tahu banyak mengenai informasi-informasi baik mengenai 

lowongan pekerjaan itu sendiri maupun jumlah pencari kerja yang ada. 

Departemen tenaga kerja akan banyak membantu pencari kerja mendapat jenis 

pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki para pencari kerja. 

Dalam pasar tenaga kerja, jika tingkat upah rendah maka permintaan akan 

tenaga kerja meningkat, begitu juga sebaliknya. Adapun bentuk kurva 

permintaan tenaga kerja digambarkan garis yang berlereng negatif Sedangkan di 

sisi penawaran tenaga kerja berlaku korelasi positif, dimana jika upah naik maka 

penawaran tenaga kerja akan meningkat. Bentuk kurvanya adalah backward 

bending, yaitu bentuk yang melengkung positif dan pada titik tertentu berbalik ke 

belakang. Hal ini terjadi karena dengan meningkatnya tingkat upah maka pekerja 

akan tertarik untuk bekerja lebih lama dan pada ketinggian tingkat upah tertentu 

kesediaan pekerja akan terhenti. 
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Secara grafis, pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

 
Gambar 2.2 :  Kurva Pasar Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Soediyono, Ekonomi Makro, hal 55. 

Dimana :   SN  :   Penawaran Tenaga Kerja 

 DN   :   Permintaan Tenaga Kerja 

 WN   :   Tingkat upah riil yang sedang berlaku di daerah tersebut. 

 N*   :  Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada tingkat upah sebesar 

WN   

 E   :   Ekuilibrium 

Pada gambar di atas menunjukkan keseimbangan pasar tenaga kerja akan 

terjadi bila jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, artinya bila para 

pengusaha telah sepakat menentukan besarnya tingkat upah sebesar WN dan 

para pekerja telah menerima upah sebesar WN pula. 

  Akan tetapi kenyataannya, keseimbangan pasar tenaga kerja tidak pernah 

tercapai, hal ini karena adanya ketidakseimbangan pasar atau karena 

ketidaksempurnaan pasar. Pada kenyataan yang sering terjadi adalah 

penawaran lebih besar daripada permintaan, karena semakin banyaknya jumlah 

Tingkat Upah 
SN 

Tenaga Kerja 
N* 

0 

E 

DN 

WN 
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angkatan kerja yang ada, akibatnya keseimbangan pasar tenaga kerja tidak 

tercapai. 

 
2.3.6.   Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja merupakan seluruh tenaga kerja yang diserap 

atau bekerja pada berbagai lapangan usaha atau jenis – jenis pekerjaan. 

Disadari memang sulit untuk menyerap atau menampung seluruh angkatan kerja 

dalam lapangan usaha. Menurut Tohar (2000), penyerapan tenaga kerja adalah 

diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana 

mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya 

pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. 

Penyerapan tenaga kerja pada dasaranya tergantung dari besar kecilnya 

permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan 

besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap jumlah tenaga kerja untuk 

menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya 

tidak sama antara satu sektor dengan sektor yang lain. 

Dalam hal memaksimumkan laba, pengusaha dapat mengatur seberapa 

banyak jumlah karyawan yang dapat dipekerjakannya. Sebagai pertimbangan, 

suatu perusahaan perlu memperkirakan tambahan hasil (output) yang diperoleh 

perusahaan sehubungan dengan penambahan seorang karyawan yang disebut 

marginal physical product dari karyawan (MPPL). Lalu menghitung pengembalian 

dari adanya tambahan hasil marginal yang disebut penerimaan marginal atau 

marginal revenue (MR), yaitu nilai dari MPPL yang dikalikan dengan harag per 

unit (p). Jadi dapat dijabarkan dalam rumus sebagai berikut :  

MR = VMPPL = MPPL x P 

Dimana  :  

MR  : Penerimaan Marginal    

V MPPL  : Nilai pertambahan hasil marginal dari karyawan 
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P  : Harga barang yang diproduksi 

 
2.4.   Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dapat diambil 

beberapa variabel yaitu: 

1. Modal 

Modal adalah uang atau benda yang ditanamkan dalam suatu usaha yang 

produktif. Modal terbagi menjadi dua yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. 

Modal tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang-

barang yang tidak habis dalam satu kali proses produksi dan biasanya 

digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau lebih dari satu tahun. 

Sedangkan modal tidak tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli bahan-bahan yang habis dalam satu kali proses produksi atau 

jangka waktunya pendek atau kurang dari satu tahun. 

2. Jumlah Unit Usaha  

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan 

kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun 

suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan 

kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Jumlah unit usaha 

berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil. semakin 

banyak jumlah unit usaha, maka semakin banyak pula jumlah tenaga kerja 

yang diperlukan dan dapat diserap dalam suatu industri.  

Menurut Tambunan (2002), pentingnya industri kecil dan industri rumah 

tangga di Indonesia terefleksi antara lain dari jumlah unit usahanya yang 

sangat banyak jauh melebihi jumlah unit usaha dari kelompok industri 

menengah dan industri besar.  
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3. Lamanya menjalankan Unit Usaha. 

Yaitu lamanya seseorang mempunyai unit usaha yang dijalankan. Karena 

dengan semakin lama suatu unit usaha berdiri atau dijalankan, maka unit 

usaha tersebut semakin berkembang dan semakin dapat dipercaya. 

4. Nilai Produksi. 

Nilai produksi merupakan nominal yang dapat dihasilkan oleh suatu unit 

usaha. Nilai produksi tersebut diperoleh dari jumlah produk yang dihasilkan 

dikalikan dengan harga produk. Menurut Mankiw (2003), bahwa dalam 

memutuskan berapa banyak pekerja yang direkrut, perusahaan itu harus 

mengetahui bagaimana jumlah pekerja mempengaruhi output yang mereka 

produksi. Apabila terjadi kenaikan nilai produksi maka akan menyebabkan 

jumlah orang yang dipekerjakan pada suatu unit usaha tersebut akan 

meningkat. Oleh karena itu tingkat penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi 

oleh nilai produksi oleh pengrajin dalam kegiatan produksi. 

 
2.5.   Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dan 

informasi bagi penulis. Penelitian terdahulu tersebut antara lain: 

1. Skripsi  

a. Yahya Afandi (2003) Dalam ”Analisa Peran Investasi Dan Nilai Produksi 

Pada Usaha Kecil Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Kabupaten Sidoarjo” (Studi Kasus Pada Pengrajin Industri Tas Dan Koper 

Tanggulangin), mengemukakan bahwa variabel investasi dan nilai 

produksi mempunyai peranan yang nyata dan signifikan dalam 

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri tas dan 

koper Tanggulangin. Hal ini disebutkan semakin tinggi investasi akan 
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menyebabkan meningkatnya nilai produksi yang akhirnya berpengaruh 

terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja. 

b. Leli Suryandari (2007) Dalam ”Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Unit Usaha 

Penangkapan Ikan Di Pesisir Pantai Selatan Blitar”, dimana dalam salah 

satu kesimpulannya dijelaskan bahwa variabel modal memiliki pengaruh 

paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja, dan variabel bebas 

lainnya seperti tingkat upah, pengalaman kerja pemilik, dan lamanya 

menjalankan unit usaha secara bersama-sama atau simultan maupun 

secara parsial atau sendiri–sendiri mempunyai pengaruh positif dan nyata 

terhadap variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja. 

c. Ratna Kusuma Ayu (2006) Dalam ”Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, 

Nilai Produksi, dan Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada 

Industri Kecil” (Studi Kasus pada Industri Tahu di Kabupaten Kediri), 

dimana dalam salah satu kesimpulannya variabel jumlah unit usaha, nilai 

produksi, dan modal secara simultan maupun parsial mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan 

variabel yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja adalah variabel 

modal, karena memiliki Unstandardized Coefficients beta yang paling 

besar. 

2. Laporan Penelitian 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fatchi, dkk (1990) dengan 

judul “Peranan Industri Kecil Konveksi dalam Penyerapan Tenaga Kerja”, 

dimana dalam salah satu kesimpulannya disebutkan ada 2 (dua) faktor 

pokok yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada Industri Kecil 

Konveksi, jumlah (banyaknya) jenis barang yang dibuat oleh para 
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pengusaha Industri Kecil Konveksi dan besarnya modal yang dimiliki oleh 

para pengusaha Industri Kecil Konveksi. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Mudrajad Kuncoro dan Irean 

Adimaschandra Supomo (1996) dengan judul “Analisa Formasi 

keterkaitan, Pola Kluster, dan Orientasi Pasar : Studi Kasus sentra 

industri Keramik di Kasongan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta”, 

dimana dalam salah satu kesimpulannya Industri Keramik Kasongan 

memiliki konstribusi yang cukup besar dari segi finansial, unit usaha, dan 

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul. Faktor struktur unit usaha 

sentra Industri Keramik Kasongan di dominasi oleh industri kecil dan 

rumah tangga (IKRT) 

 
2.6.   Hipotesa 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tinjauan pustaka 

yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Diduga faktor modal, jumlah unit usaha, lamanya menjalankan unit 

usaha, dan nilai produksi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada industri kecil mebel di Kota Pasuruan. 

2. Diduga faktor nilai produksi merupakan faktor paling dominan 

pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

mebel di Kota Pasuruan. 

 

 

2.7.   Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tujuan penelitian serta landasan 

teori dan penelitian terkait, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 

2.3. berikut : 

Gambar 2.3 :  Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah wilayah generalisasi dari objek dan subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sekaran, 1992 dalam Khusaini, 

2006). Penelitian ini menganalisis tentang pengembangan ekonomi daerah 

melalui pengembangan UKM dari sisi penyerapan tenaga kerja pada Usaha / 

Industri Kecil dan Menengah itu sendiri. Agar penelitian lebih terfokus pada 

permasalahan yang dibahas, maka diberi batasan ruang lingkup penelitian, yaitu 

pada industri mebel di Kota Pasuruan dimana studi kasus dilakukan di Kelurahan 

Bukir yang merupakan salah satu sentra industri mebel di Kota Pasuruan. 

 
3.2.   Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research atau disebut 

juga penelitian penjelasan atau penelitian hipotesis, karena penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan keterangan dan membahas hubungan antara 

variabel penelitian yaitu variabel terikat (dependent variable) dan varibel bebas 

(independent variable) serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya dengan fokus terletak pada penjelasan hubungan antar variabel 

(Singarimbun dan Effendi, 1995:5). Sehingga dalam penelitian ini ingin diketahui 

variabel mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap variable 

dependent.  

 
3.3.   Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999:72). Dalam 

penelitian ini populasi terdiri dari semua industri mebel di Kelurahan Bukir yang 

telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota 

Pasuruan yang berjumlah 50 unit.  

Dengan metode yang digunakan yaitu metode sensus. Metode sensus 

disebut juga metode pencacahan lengkap, dalam hal ini semua individu yang ada 

dalam populasi dicacah sebagai responden (Daniel, 2003). Dengan 

menggunakan metode sensus maka tiap unit populasi dihitung, hal ini 

dikarenakan dalam penelitian ini jumlah populasi relatif kecil. 

 
3.4.   Cara Memperoleh Data dan Teknik Pengumpulan Data  

Cara memperoleh data adalah melalui data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah sumber data yang biasanya diperoleh dengan survei lapangan 

dengan menggunakan semua metode pengumpulan data original. Sedangkan 

data sekunder adalah data yang biasanya dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2001:25). 

Cara atau teknik pengumpulan data primer melalui : 

1. Interview (Wawancara) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan hal-hal dari responden 

yang akan diteliti (Sugiyono, 1999:130). 

2. Questioner (Angket) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 1999:135). 
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3. Observasi (Pengamatan), dan gabungan keduanya. 

Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner (Sugiyono, 

1999:138). 

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui : 

1. Studi Literatur, dalam hal ini informasi dapat diperoleh dengan membaca 

buku atau dokumen yang sesuai dengan obyek penelitian dan teori-teori yang 

berkaitan dengan penyusunan penelitian. 

2. Dokumentasi, yaitu dengan menganalisa beberapa laporan atau sumber data 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dikeluarkan oleh 

Disperindag Kota Pasuruan, BPS Kota Pasuruan, Kantor Kelurahan Bukir 

dan instansi terkait lainnya. 

 
3.5.   Definisi Operasional Variabel  

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. 

Variabel ini sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai 

variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu (Sugiyono, 1999:2). 

Definisi variabel merupakan batasan dalam menjelaskan variabel yang 

digunakan dalam penelitian, sehingga terarah pada pokok permasalahan yang 

akan diteliti.  

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi 

dua : variabel terikat (dependent variable) yaitu suatu variabel yang dikenai 

pengaruh (diterangkan oleh variabel lain) dan dalam notasinya sering ditulis 

dengan Y, dan variabel bebas (independent variable) yaitu suatu variabel yang 

fungsinya menerangkan (mempengaruhi) terhadap variabel lainnya dan dalam 

notasinya sering kali diberi notasi X; (Seperti X1, X2, X3 dan seterusnya). Pada 

penelitian ini menggunakan beberapa batasan variabel yaitu : 
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1. Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Y, yang menunjukkan 

penyerapan tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang berumur 15-60 

tahun yang ditampung atau diserap untuk bekerja pada industri mebel 

yang dinyatakan dalam satuan jumlah orang. 

2. Variabel Bebas 

a.  Modal (X1), adalah jumlah dana yang diinvestasikan untuk proses 

produksi yang dinyatakan dalam besaran rupiah. 

b.  Jumlah Unit Usaha (X2), adalah Jumlah unit usaha yang dimiliki 

dalam suatu sentra industri yang dinyatakan dalam satuan unit. 

c. Lamanya Menjalankan Unit Usaha (X3), adalah lamanya seseorang 

mempunyai unit usaha yang dijalankan, dinyatakan dalam besaran 

tahun. 

d.  Nilai Produksi (X4), merupakan nominal yang dapat dihasilkan oleh 

suatu unit usaha. Nilai produksi tersebut diperoleh dari jumlah 

produk yang dihasilkan dikalikan dengan harga produk. Dinyatakan 

dalam besaran rupiah. 

 
3.6.   Metode Analisa Data  

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

• Metode Kuantitatif 

Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode regresi linier berganda (Multiple Linear Regression Method) guna 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependennya, dengan model persamaan sebagai 

berikut :  

 Y = f(X1, X2, X3, X4) 
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Sehingga dapat dituliskan persamaan regresinya: 

 

Dimana: 

 Y  :  Penyerapan Tenaga Kerja 

α   :  Konstanta   

β1, β2, β3, β4   :  masing-masing koefisien regresi dari X1, X2, X3, dan X4 

 X1   :  Modal 

 X2   :  Jumlah unit usaha 

 X3   :  Lamanya menjalankan unit usaha 

 X4   :  Nilai produksi 

 e   :  Variabel pengganggu / error  

Setelah ditentukan persamaan regresi dan telah diperoleh koefisien 

regresinya, kemudian dapat dilakukan uji statistik yang menunjukkan hubungan 

variabel terikat (dependent variable) dengan variabel bebas (independent 

variable). 

 
3.7 Uji Statistik (Uji Signifikansi) 

Uji statistik ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya 

korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil regresi 

berganda akan diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel. Dari 

besarnya koefisien akan dilihat adanya hubungan dari variabel-variabel bebas, 

baik secara terpisah maupun bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk 

melakukan uji atas hipotesa, dilakukan dengan cara: 

 
3.7.1 Uji Statistik parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif yang akan diuji pada uji statistik t adalah sebagai berikut 

(Imam Ghozali, 2001: 40) : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 
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H0 :  variabel bebas secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat, 

H1 :  variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

Sedangkan hipotesis diterima dan ditolak dengan cara mambandingkan 

nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung dapat dapat diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

=
∧

∧

i

i
hitung

Se
t

β

ββ
 

Dimana : 

∧

iβ  : Koefisien dari variabel independen ke-i,  

iβ  : Nilai hipotesa  

Se ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∧

iβ   : Simpangan baku (standard error) dari variabel ke-i.  

Nilai t-tabel dapat dilihat dengan mengetahui tingkat signifikansi (α) dan 

derajat bebas sebesar n-k-1 (dimana n = jumlah observasi, k = jumlah variabel 

bebas). 

Adapun ketentuan dari uji ini adalah: 

- H0 akan ditolak jika nilai t-hitung > t-tabel, 

- H0 akan diterima jika nilai t-hitung < t-tabel. 

 
Maka, hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

H02 = Modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap PTK 

H12 = Modal berpengaruh secara parsial terhadap PTK 

H03 = Jumlah Unit Usaha tidak berpengaruh secara parsial terhadap PTK 

H13   = Jumlah Unit Usaha berpengaruh secara parsial terhadap PTK 
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H04  = Lamanya Menjalankan Unit Usaha tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap PTK 

H14   = Lamanya Menjalankan Unit Usaha berpengaruh secara parsial terhadap 

PTK 

H05  = Nilai Produksi tidak berpengaruh secara parsial terhadap PTK 

H15   = Nilai Produksi berpengaruh secara parsial terhadap PTK 

 
3.7.2 Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa besar 

sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1 (0 < R2 < 1 ). Nilai 

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 

variasi variabel terikat amat terbatas. Akan tetapi bila semakin tinggi nilai R2  

suatu regresi tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa keseluruhan 

variabel independen secara bersama-sama mampu menerangkan variabel 

dependen. 

 
3.7.3 Uji Statistik Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Imam Ghozali, 2001: 41). Hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif yang akan diuji pada uji statistik F adalah sebagai berikut: 

H0 :  variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, 

H1 :  variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 
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Sedangkan hipotesis diterima atau ditolak dengan cara membandingkan 

nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Dimana  : 

R2  : Koefisien determinasi 

k  : Jumlah variabel independen  

n : Jumlah sampel. 

 
Nilai F-tabel dapat dilihat dengan mengetahui tingkat signifikansi ( α ) dan 

derajat bebas sebesar n-k-1 (dimana n = jumlah observasi, k = jumlah variabel 

bebas). 

Adapun ketentuan untuk menerima atau menolak adalah sebagai berikut: 

- H0 akan ditolak jika nilai F-hitung > F-tabel, 

- H0 akan diterima jika nilai F-hitung < F-tabel. 

 
Maka, hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

H0 = Modal, jumlah unit usaha, lamanya menjalankan unit usaha, dan nilai 

produksi tidak berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

H1 = Modal, jumlah unit usaha, lamanya menjalankan unit usaha, dan nilai 

produksi berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

 
3.8 Asumsi-Asumsi Klasik 

Dalam model regresi klasik, untuk memperoleh nilai pemerkira yang tidak 

bias dan efisien dari persamaan regresi linear berganda dengan metode kuadrat 

F-hitung = 
R2/(k-1) 

(1-R2)/(n-k) 
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terkecil biasa (Ordinary Least Square, OLS), Dalam pengujian dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil biasa, dibutuhkan sifat tidak bias linier 

terbaik (best linier unbiased estimator, BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1999:44). 

Maka dalam menganalisa data haruslah dipenuhi asumsi-asumsi klasik. Asumsi-

asumsi klasik tersebut antara lain: 

 
3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Menurut Imam Ghozali (2001: 76), untuk menguji apakah 

distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara: analisa grafik yaitu 

dengan melihat normal probabilty plot yang membandingkan distribusi kumulatif 

dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

adalah normal, maka garis yang menggambaran data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalmya. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data atau titik pada sumbu diagonal atau grafik. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah : 

o Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

o Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.8.2. Uji Multikolineritas 

Istilah multikolinearitas pertama kali  diperkenalkan oleh Ragnar Frisch 

(1934), “Model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan 

linier yang sempurna (perfect) dan pasti (exact) di  antara beberapa atau semua 

variabel bebas  dari model regresi”. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi linear yang sempurna antara variabel-variabel bebas 

(Imam Ghozali, 2001: 56). Penyebab terjadinya multikolinearitas antara lain: 

1. Metode Pengumpulan data yang dipakai. 

2. Kendala dalam model atau populasi yang menjadi sampel sehingga populasi 

yang dijadikan sampel kurang realistis. 

3. Spesifikasi model yang memasukkan variabel penjelas yang seharusnya 

dikeluarkan dari model empiris dan sebaliknya. 

4. Model yang berlebihan dimana jumlah variabel penjelas lebih banyak 

dibandingkan jumlah data atau observasi. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model 

regresi adalah sebagai berikut; 

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel 

bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang 

tinggi antar variable bebas tidak berarti bebas dari multikolinearitas. 

Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau 

lebih variabel bebas. 
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3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas 

yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi 

nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggin dan menunjukkan 

adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai 

tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 

Tindakan perbaikan bila terdapat multikolinearitas adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan informasi sebelumnya, 

2. Mengkombinasikan data crossection dan data time series, 

3. Meninggalkan variable yang sangat berkorelasi, 

4. Mendapatkan tambahan atau data baru. 

 
3.8.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali, 2001; 60). Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Adapun cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi, salah satunya yaitu dengan uji 

Durbin-Watson (DW-test). 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : tidak ada autokorelasi (ρ=0) 

H1 : ada autokorelasi (ρ≠0) 

Sedangkan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

- Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4du), 

maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. 
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- Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi 

positif. 

- Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih 

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

- Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terketak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 :  Batas Uji Autokorelasi Durbin-Watson 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

3.8.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung 

situasi heteroskedastisitas karena data ini mewakili berbagai ukuran (kecil, 
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sedang, dan besar). Berikut ini cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2001: 70): 

Melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada graik scaterplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Yprediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. 

Dasar analisanya adalah: 

o Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

o Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Kota Pasuruan terletak antara 1120.45’-1120.55 Bujur Timur dan 70.35’-70.45’ 

Lintang Selatan. Oleh karena itu Kota Pasuruan terletak pada jalur regional yang 

sangat strategis, di persimpangan Surabaya-Banyuwangi dan Surabaya-Pasuruan-

Malang, dengan jarak 60 km menuju Surabaya, dan 54 km ke arah Malang. 

Wilayah administrasi Kota Pasuruan terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Purworejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Gadingrejo, serta memiliki 19 

Kelurahan dan 15 Desa. Dalam rincian Tabel 4.1 berikut ini : 

 
Tabel. 4.1 : Jumlah Kelurahan dan Desa di Kota Pasuruan 

No. Kecamatan Kelurahan Desa 

1 Purworejo 7 3 

2 Bugul Kidul 8 5 

3 Gadingrejo 4 7 

 Total 19 15 
Sumber : RIPIKK Kota Pasuruan, 2003 

Kelurahan Bukir merupakan salah satu kelurahan yang termasuk wilayah 

Kecamatan Gadingrejo yang terletak pada arah selatan laut dari wilayah Kota 

Pasuruan. Batas wilayah Kelurahan Bukir secara administratif sebagai berikut : 

 Batas sebelah utara  : Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo. 

 Batas sebelah selatan  : Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo. 

 Batas sebelah barat  : Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo. 

 Batas sebelah timur  : Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo. 
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Dan dengan jarak dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut : 

 Jarak dari pemerintahan kecamatan adalah 3 km. 

 Jarak dari pemerintahan kota adalah 6 km. 

 Jarak dari pemerintahan propinsi adalah 60 km 

Kelurahan Bukir memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 65,814 Ha dengan 

penggunaan tanah yang dapat dilihat dari Tabel 4.2 berikut : 

 
Tabel 4.2 : Tata Guna Tanah Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota 

Pasuruan Tahun 2007 
 

No Penggunaan Tanah Luas (Ha) Prosentase (%) 

1 Sawah 20 30,3 

2 Tegalan 7 10,6 

3 Pemukiman 27 41 

4 Kuburan 1 1,5 

5 Hutan - - 

6 
Jalan kampung, sekolahan, 

masjid, mushola dll. 
10,814 16,4 

Jumlah 65,814 100 
Sumber : Kantor Kelurahan Bukir Tahun 2007 

4.2   Komposisi Penduduk  

4.2.1  Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk adalah semua orang yang ada di daerah tertentu dan 

menetap di daerah tersebut. Di Kelurahan Bukir dapat diketahui dari data penduduk 

sebanyak 5.029 jiwa dengan perincian jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 2.234 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 

2.795 jiwa. Pada Tabel 4.3. di bawah ini dapat dilihat komposisi penduduk 

berdasarkan kelompok usia : 
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Tabel 4.3 : Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia di Kelurahan Bukir 

No Golongan Umur L P Jumlah 
Prosentase 

(%) 

1 0 – 4 195 250 445 8,9 

2 5 – 9 226 229 455 9 

3 10 – 14 193 283 476 9,5 

4 15 – 24 496 574 1070 21,3 

5 25 – 34 486 664 1150 22,9 

6 35 – 44 390 483 873 17,3 

7 45 – 54 164 199 363 7,2 

8 55 - ke atas 84 113 197 3,9 

Jumlah 5029 100 
Sumber : Kantor Kelurahan Bukir Tahun 2007 

Berdasarkan tabel 4.3. di atas dapat dilihat bahwa jumlah usia produktif atau 

usia kerja lebih tinggi daripada jumlah usia non produktif. Sedangkan untuk 

prosentase usia produktif atau usia kerja terhadap total penduduk sebesar 72,6%. 

Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dikatakan tenaga kerja produktif di 

desa Bukir banyak tersedia. Hal ini selaras dengan pengertian pengertian tenaga 

kerja menurut Simanjuntak (1985) bahwa tenaga kerja adalah penduduk berumur 15 

tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan 

dan sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah 

tangga.  

 
4.2.2  Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian merupakan pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya penduduk di Kelurahan Bukir 

bermata pencaharian sebagai pengrajin kayu atau bekerja dan mengelola 
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perusahaan mebel dan kerajinan kayu. Disamping itu mata pencaharian lainnya 

adalah sebagai petani, pegawai negeri, pedagang dan lain-lain. Selebihnya dapat 

dilihat dalam tabel 4.4. di bawah ini : 

 
Tabel 4.4 :  Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kelurahan 

Bukir 
 

No Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) Presentase (%)

1 Petani dan Buruh Tani 86 4,1 

2 Pegawai Negeri Sipil 328 15,8 

3 Pedagang 136 6,5 

4 Pegawai Swasta 128 6,1 

5 Pensiunan 38 1,8 

6 Pengrajin dan Pekerja Mebel 1115 53,6 

7 Sopir 63 3,0 

8 Buruh Pabrik 74 3,6 

9 Lain-lain 114 5,5 

Jumlah 2082 100 
Sumber : Kantor Kelurahan Bukir Tahun 2007 

Berdasarkan data pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa sebagian besar 

penduduk bekerja sebagai pengrajin dan pekerja mebel yaitu sebanyak 1115 orang 

atau 53,6 persen dari keseluruhan penduduk yang bekerja. Hal ini dikarenakan 

industri mebel sudah menjadi identitas bagi wilayah ini dan banyak penduduk yang 

bergantung kehidupannya pada industri tersebut.   

 



51 
 
4.3  Gambaran Umum Industri Kecil Mebel Di Kelurahan Bukir Kecamatan 

Gadingrejo Kota Pasuruan 

4.3.1  Perkembangan Industri Mebel 

 Perkembangan industri kecil mebel di Kelurahan Bukir Kecamatan 

Gadingrejo Kota Pasuruan, dimulai sejak sekitar tahun 1965, pada awalnya usaha 

ini hanya dilakukan oleh beberapa penduduk yang ingin mencari penghasilan sendiri 

dan membuka lapangan kerja baru dengan memanfaatkan sumberdaya yang masih 

terbatas. Pada waktu itu bahan baku yang diperoleh sangat sulit karena lokasi untuk 

memperoleh bahan baku sangat jauh tenaga kerja yang mempunyai keterampilan 

terbatas jumlahnya. 

 Hasil yang diperoleh dari usaha ini ternyata mampu untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dan banyak penduduk yang memanfaatkan usaha ini sebagai 

mata pencaharian utama hingga sekarang. Perkembangan usaha mebel ini 

mendorong penduduk sekitar untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan 

usaha ini sebagai salah satu mata pencaharian karena usaha mebel tersebut 

merupakan usaha yang diwariskan secara turun menurun. 

 Keberhasilan para pengusaha industri kecil mebel ini dalam 

mengembangkan usahanya akan membantu pemerintah dalam mengurangi angka 

pengangguran yang ada sekarang ini. Hal ini dikarenakan industri mebel tersebut 

mampu untuk mengembangkan pekerjaan dan keahlian yang sesuai dengan kondisi 

dan kemampuan penduduk. Disamping itu untuk menunjang kelancaran para buruh 

dalam mengerjakan pekerjaannya maka diperlukan sarana atau alat – alat yang 

dibutuhkan dalam bidang ini. Adapun sarana yang biasa digunakan oleh pengusaha 

di kelurahan ini antara lain, sebagaimana tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5 : Kepemilikan Sarana Mebel di Kelurahan Bukir  

No Status Tenaga Kerja Milik Jumlah Presentase 
(%) 

1 Penggergajian kayu 
Negara / Departemen 

Perindustrian 
1 1,9 

2 Penggergajian kayu Perorangan / Swasta 8 15,6 

3 Pengukiran kayu / bobok Perorangan / Swasta 32 62,7 

4 Mesin bubut Perorangan / Swasta 10 19,6 

Jumlah 51 100 
Sumber : Kantor Kelurahan Bukir Tahun 2007 

Dari 51 sarana yang tersedia diharapkan mampu membantu para pekerja 

industri kecil mebel atau tukang kayu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat 

dan efisien, tanpa mengurangi mutu dan kualitas produk mebel yang dihasilkannya. 

Kemajuan industri kecil mebel di daerah Pasuruan ini pun mampu menembus 

pasaran keluar daerah, wilayah luar jawa bahkan menembus pasar luar negeri. 

 
4.3.2 Metode Produksi  

Usaha mebel merupakan salah satu bentuk usaha kerajinan tangan. 

Kegiatan produksi yang dalam usaha mebel sebagian besar menggunakan tenaga 

manusia. Keterampilan, kreativitas serta produktivitas tenaga kerja sangat 

dibutuhkan meskipun dalam proses produksinya juga dibantu oleh peralatan-

peralatan berupa mesin. 

 Adapun dalam industri permebelan ini metode produksi yang dilakukan 

sangat menentukan skala dan kapasitas produksi dari perusahaan. Dari penelitian 

yang dilakukan, metode produksi dari industri kecil mebel terbagi menjadi tiga 

metode antara lain: 
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1. Bahan Baku Mentah menjadi Barang / Produk Jadi 

Metode pertama yaitu mengolah dan menjalankan proses produksi mulai dari 

bahan baku mentah (berupa kayu gelondongan atau kayu potongan) sampai 

dengan menjadi output jadi yang siap dijual. 

2. Bahan Baku Mentah menjadi Barang / Produk Setengah Jadi 

Metode kedua yaitu mengolah dan menjalankan proses produksi mulai dari 

bahan baku mentah (berupa kayu gelondongan atau kayu potongan) sampai 

dengan menjadi output setengah jadi. 

3. Bahan Baku Setengah Jadi  menjadi Barang / Produk Jadi 

Metode ketiga yaitu mengolah dan menjalankan proses produksi mulai dari 

bahan baku setengah jadi (berupa output jadi tetapi belum dilakukan proses 

penghalusan dan finishing) sampai dengan menjadi output jadi yang siap dijual. 

 
4.3.3 Hasil Produksi 

 Hasil produksi industri mebel kayu memiliki tujuan untuk dijual dan 

dipasarkan maupun untuk dijadikan stok. Produk yang dihasilkan dalam usaha 

mebel di Kelurahan Bukir beraneka macam. Umumnya, produk yang dihasilkan 

berupa sofa, meja makan, meja tulis, kursi, bufet, meja rias, dan lemari. Usaha 

mebel juga melayani pesanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, 

misalnya pintu, kusen jendela dan jendela.  

 Bahkan dari penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa konsumen lebih 

disarankan untuk membawa gambaran dan rancangan sendiri seperti yang 

dinyatakan oleh Bapak Saifur dari Berkat Usaha Mebel. Hal ini ditujukan untuk dapat 

lebih memenuhi permintaan dan keinginan konsumen terhadap kualitas dan model 

produk mebel yang akan dihasilkan. 
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4.3.4 Pemasaran 

 Pemasaran hasil produksi mebel di Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo 

Kota Pasuruan saat ini tidak hanya ke pasar lokal saja. Pemasaran hasil produksi 

sudah menjangkau pasar regional dan nasional, misalnya Surabaya, Malang, Kediri, 

Jakarta, Lumajang, Semarang, Probolinggo, Jember, Bali, Samarinda dan Makasar. 

 Bahkan dari penelitian di lapangan ditemukan tren yang sedang berjalan di 

tahun 2008 ini pada industri mebel di kawasan Bukir adalah memasok furniture-

furniture dan barang-barang mebel lainnya bagi perumahan-perumahan yang 

sekarang sedang menjamur. 

 Di dalam industri mebel penentuan harga hasil produksi didasarkan pada 

harga dan ketersediaan bahan baku serta model dari hasil produksi mebel. Untuk 

distribusi dalam menyalurkan hasil produk, secara umum industri-industri mebel di 

kawasan Bukir menggunakan distribusi sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1 :  Saluran Distribusi Penjualan 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2008 

 Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa dalam industri mebel di 

kawasan Bukir, produsen lebih banyak bertindak pasif yaitu produsen hanya 

menunggu pembeli atau konsumen datang di tempat pembelian atau di rumah 
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pengrajin itu sendiri, seperti ditunjukkan pada bagan di atas. Konsumen datang 

langsung ke tempat pengrajin atau pengusaha mebel untuk melihat barang-barang 

yang dihasilkan. Apabila barang mebel yang ingin dibeli ada maka bisa segera 

dilakukan transaksi pembelian, tetapi ababila barang yang akan dibeli belum ada 

atau tidak ada stoknya maka dilakukan pemesanan terlebih dahulu. 

 Untuk level pembeli tengkulak atau pengecer, tengkulak biasa memesan 

barang dalam jumlah yang lebih banyak, volume pemesanan biasa menggunakan 

patokan kemampuan pengrajin atau produsen mebel dalam menghasilkan barang 

dalam kurun waktu mingguan, semisal dalam seminggu produsen mampu 

memproduksi sejumlah x barang. Tengkulak pun mengambil barang dalam kurun 

waktu mingguan juga. 

 
4.3.5 Kendala-Kendala Dalam Industri Kecil Mebel 

 Secara umum kendala yang dihadapi oleh pengusaha di sentra Industri Kecil 

Mebel Bukir antara lain: 

- Aspek Bahan Baku 

Bahan baku merupakan faktor yang paling penting dalam proses produksi, 

dimana apabila tidak ada bahan baku kayu maka proses produksi tidak berjalan. 

Bahan baku utama untuk industri mebel di kelurahan Bukir menggunakan kayu 

jati. Adanya kelangkaan kayu jati menyebabkan harga bahan baku yang tidak 

stabil sehingga kurang sesuai dengan harga jual. Cuaca dalam hal ini adalah 

hujan juga sangat berpengaruh terhadap harga bahan baku kayu, ini 

dikarenakan apabila hujan maka medan atau jalan di daerah asal bahan baku 

yaitu hutan menjadi sangat sulit dilalui sehingga akan berpengaruh terhadap 

transportasi yang akan mempengaruhi ongkos atau biaya pengiriman.  
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- Aspek Permodalan 

Modal kerja terbatas dan pengusaha tidak berani beresiko untuk meminjam 

modal dari bank atau lembaga-lembaga keuangan yang ada, selain karena 

persyaratan yang cukup rumit juga disebabkan kemampuan mengembalikan 

modal yang kecil. Bahkan menurut pendapat beberapa responden kebutuhan 

akan modal yang tinggi disebabkan oleh modal jalan atau modal tambahan yang 

berjumlah besar, dalam hal ini modal untuk beli perlengkapan, apabila habis 

harus beli, apabila ada kekurangan juga harus beli. 

- Aspek Sumber Daya Manusia 

Dalam industri mebel rata-rata pekerja yang dimiliki masing-masing pengrajin 

atau pengusaha mebel memiliki tingkat kepercayaan dan loyalitas  yang tinggi, 

dalam artian apabila seorang pekerja mebel sudah bekerja di salah satu 

pengusaha mebel maka dia tidak mungkin bekerja untuk pengusaha mebel yang 

lain. Setiap pekerja yang dimiliki juga sudah diketahui dan dipercaya kualitas, 

skill dan kemampuannya dalam bekerja. Hal ini pula yang bisa menjadi 

kelemahan dari para pengusaha mebel apabila terjadi pemesanan atau order 

kerja yang berskala besar. Pengusaha tidak berani menambah jumlah tenaga 

kerja karena tenaga kerja baru belum tentu memiliki skill yang sama dengan 

tenaga kerja lama, hal ini berpengaruh terhadap kualitas serta model barang 

yang dihasilkan. 

- Aspek Pemasaran 

Kurangnya jaringan usaha yang dimiliki oleh pengusaha atau pengrajin mebel, 

sikap pasif yang hanya menunggu pembeli datang menyebabkan proses 

pemasaran menjadi terbatas. Manajemen yang kurang menyebabkan sistem 
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keuangan yang tidak teratur dan tidak adanya hitung-hitungan yang pasti dalam 

setiap industri mebel 

 
4.4  Karakteristik Responden 

4.4.1. Jenis Kelamin 

Yang dimaksud jenis kelamin disini adalah banyaknya responden atau jumlah 

pengrajin / pemilik dari usaha-usaha kecil mebel yang ada di Kelurahan Bukir yang 

didasarkan menurut jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6. 

berikut ini: 

 
Tabel 4.6 :  Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Prosentase (%) 

Perempuan 4 8,00 

Laki-laki 46 92,00 

Jumlah 50 100 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.6. dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

berjenis kelamin laki-laki, yaitu 92 %, sedangkan responden yang berjenis kelamin 

perempuan hanya sebagian kecil saja, yaitu 8%. Hal ini disebabkan kebanyakan 

pemilik usaha mebel ini dipegang oleh laki-laki yang identik dengan orang yang 

tegas, ulet dan mampu memimpin. Para pemilik berjenis kelamin perempuan rata-

rata meneruskan kepemilikan dari suami mereka yang sudah meninggal. 

 
4.4.2 Usia 

 Yang dimaksud umur disini yaitu usia pengrajin pada saat penelitian 

dilakukan. Untuk lebih jelasnya apat dilihat pada tabel 4.7. berikut ini: 
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Tabel 4.7 :  Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

Umur Jumlah Responden Prosentase (%) 

26 – 30 1 2,0 

31 – 35 5 10,0 

36 – 40 8 16,0 

41 – 45  14 28,0 

46 -  50 13 26,0 

> 50 9 18,0 

Jumlah 50 100 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

 Berdasarkan tabel 4.7. di atas, terlihat bahwa jumlah responden banyak yang 

berusia di atas 40 tahun atau sekitar 62%, hal ini dikarenakan banyak para pemilik 

usaha kecil mebel ini yang sudah cukup lama menekuni usaha mebel. Sedangkan 

sisanya berusia antara 26 sampai dengan 40 tahun berjumlah 14 orang atau sekitar 

28%. 

 
4.4.3 Pendidikan 

 Dalam hal ini pendidikan adalah tingkat pendidikan formal terakhir yang telah 

ditempuh responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8. di bawah ini : 

 
Tabel 4.8 :  Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Prosentase (%) 

SD / Sederajat 20 40,0 

SMP / Sederajat 8 16,0 

SMU / Sederajat 15 30,0 

S1 7 14,0 

Jumlah 50 100 
Sumber : Data primer diolah, 2008 
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 Dari tabel 4.8. di atas tingkat pendidikan responden terbanyak adalah SD 

atau sederajat yaitu sebanyak 20 orang atau 40% dan SMP atau sederajat sebanyak 

8 orang atau 16 %. Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk pemilik usaha yang 

berpendidikan terakhir SD dan SMP mereka rata-rata menjalankan usaha ini 

kebanyakan meneruskan usaha yang sudah ada atau warisan dari orang tua. 

Sedangkan pemilik usaha yang berpendidikan terakhir SMU atau sederajat dan 

Sarjana Strata 1, karena mereka merintis dan menjalankan usaha ini mulai dari 

awal. 

 
4.5.  Karakteristik Usaha 

4.5.1. Usia Usaha 

Industri mebel telah menjadi mata pencaharian penduduk setempat selama 

beberapa dekade. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9. yaitu jumlah 

industri mebel berdasarkan usia usaha.  

 
Tabel 4.9 :  Jumlah Industri Mebel Berdasarkan Usia Usaha 

Usia Usaha Jumlah Responden Prosentase (%) 

1-5 tahun 0 0,00 

5-10 tahun 7 14,00 

11-15 tahun 18 36,00 

16-20 tahun 14 28,00 

>20 tahun 11 22,00 

Jumlah 50 100,00 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Tabel 4.9. diatas menunjukkan bahwa industri mebel di Kelurahan Bukir 

sebagaian besar berusia diatas 10 tahun yang berjumlah 86%, bahkan ada juga 

industri mebel yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu sebanyak 11 unit atau 
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22%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri mebel telah lama menjadi sumber 

mata pencaharian utama penduduk Kelurahan Bukir (Lihat juga Tabel 4.4., 

Komposisi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Kelurahan Bukir). Menurut 

wawancara dengan sebagian responden, industri mebel yang telah lama berdiri 

biasanya merupakan warisan turun temurun dari orang tua yang bersangkutan.  

 
4.5.2. Modal 

Yang dimaksud modal di sini yaitu jumlah dana yang digunakan untuk proses 

produksi pada usaha mebel pada saat penelitian dilakukan dan dinyatakan dalam 

satuan rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10. berikut ini : 

 
Tabel 4.10 :  Jumlah Industri Mebel Berdasarkan Jumlah Modal 

Jumlah Modal (Rp) Jumlah Responden Prosentase (%) 

5-10 juta 21 42,00 

11-15 juta 17 34,00 

16-20 juta 9 18,00 

>20 juta 3 6,00 

Jumlah 50 100,00 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Berdasarkan tabel 4.10. diatas dapat dilihat bahwa industri mebel di Kelurahan 

Bukir sebagian besar memiliki modal dengan jumlah 5-10 juta, yaitu sebanyak 42%, 

dimana menurut UU No.9 / Tahun 1999 bahwa usaha kecil adalah suatu unit usaha 

dimana memiliki modal yang tidak melebihi 200 juta rupiah, maka industri mebel di 

Kelurahan Bukir menurut UU tersebut termasuk kriteria usaha kecil. Sedangkan 

menurut kriteria Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), industri kecil 

memiliki modal dibawah 5 juta rupiah, sementara industri menengah modalnya 
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antara 5-200 juta rupiah, maka industri mebel di Kelurahan Bukir tersebut menurut 

kriteria Disperindag dapat digolongkan pada sektor industri menengah. 

Sementara jika dilihat dari sumber modal yang digunakan untuk usaha maka 

dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

 
Tabel 4.11 :  Jumlah Industri Mebel Berdasarkan Sumber Modal 

Sumber Modal Jumlah Responden Prosentase (%) 

Sendiri 37 74,00 

Pinjaman dari Teman 3 6,00 

Pinjaman dari Saudara 4 8,00 

Pinjaman dari Bank 4 8,00 

Sendiri + Warisan Orang Tua 2 4,00 

Jumlah 50 100,00 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Dari Tabel 4.11. diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menggunakan modal yang berasal dari modal sendiri yaitu sebanyak 37 responden 

atau 74%, sedangkan yang mendapatkan modal berasal dari pinjaman sebanyak 11 

responden atau 22%. 

Mayoritas responden yang menggunakan modal sendiri, menyatakan kesulitan 

untuk mendapatkan tambahan modal, dikarenakan prosedur dari lembaga 

keuangan, seperti Bank, terlalu berbelit-belit, sementara ada juga beberapa 

responden yang menyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi lebih dikarenakan pada 

perputaran uang yang tersendat yang disebabkan oleh pembayaran yang tidak 

kontan sehingga mengganggu proses produksi. 
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4.5.3. Tenaga Kerja 

Dari total tenaga kerja yang terserap pada industri mebel yang terdaftar pada 

Diperindag di Kelurahan Bukir yaitu sebanyak 459 orang, responden menggunakan 

tenaga kerja dengan jumlah yang beragam, yang dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

berikut ini : 

 
Tabel 4.12 :  Jumlah Industri Mebel Berdasarkan Jumlah Tenaga kerja 

Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Responden Prosentase (%) 

1-5 orang 14 28,00 

6-10 orang 22 44,00 

11-15 orang 6 12,00 

16-20 orang 5 10,00 

>20 orang 3 6,00 

Jumlah 50 100,00 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Dari Tabel 4.12. dapat dilihat bahwa mayoritas responden menggunakan 

tenaga kerja dibawah 20 orang yaitu sebanyak 94%. Penggunaan tenaga kerja 

dibawah 20 orang ini berdasarkan klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat 

digolongkan pada Industri Kecil, bahkan untuk industri dengan penggunaan tenaga 

kerja dibawah 5 orang, yaitu sebanyak 28% menurut BPS dapat digolongkan pada 

Industri Kerajinan Rumah tangga. Sedangkan untuk industri dengan penggunaan 

tenaga kerja lebih dari 20 hanya sebesar 6% dari total responden.  

Jika dikaitkan dengan jenis industrinya, mayoritas tenaga kerja yang 

terserap/dibutuhkan dinilai dari segi tingkat ketrampilan dan pengalaman kerja yang 

cukup daripada tingkat pendidikan formalnya. Sementara dari sisi pengalaman 

tenaga kerja atau karyawan dibidang mebel, dimana dilihat dari lamanya karyawan 
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tersebut bekerja dalam bidang mebel sebelum bekerja pada industri mebel yang 

bersangkutan pada saat penelitian dilakukan, dalam hal ini diambil rata-rata 

pengalaman dari semua tenaga kerja pada suatu usaha mebel, dapat dilihat pada 

tabel 4.13. 

 
Tabel 4.13 :  Jumlah Industri Mebel Berdasarkan Rata-Rata Pengalaman 

Tenaga Kerja pada Masing-Masing Usaha 
 

Pengalaman Kerja Jumlah Responden Prosentase (%) 

1-5 tahun 15 30,00 

6-10 tahun 33 66,00 

>10 tahun 2 4,00 

Jumlah 50 100,00 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Dari Tabel 4.13. diatas dapat dilihat bahwa mayoritas perusahaan mebel di 

Kelurahan Bukir menggunakan tenaga kerja dengan rata-rata pengalaman kerja 

diatas 5 tahun, yakni sebesar 66%. Hal ini menegaskan kembali bahwa tingkat 

ketrampilan dan pengalaman kerja yang cukup lebih dibutuhkan dari pada tingkat 

pendidikan formal untuk dapat bekerja pada perusahaan mebel.  

Jika dikaitkan dengan keberadaan industri mebel di wilayah ini, menurut 

wawancara dengan para responden, dimana sebagian besar dari mereka 

menyatakan bahwa industri mebel sudah sangat berurat akar pada penduduk 

setempat sehingga ketrampilan mengolah mebel sudah menjadi bakat alami para 

penduduk setempat.  

Sementara mengenai ada tidaknya aturan-aturan terhadap karyawan atau 

tenaga kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional atau teknis 

perusahaan, semua responden menyatakan tidak ada aturan yang formal terhadap 
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Sumber : Lampiran, data diolah 

para karyawan. Mereka hanya menerapkan sistem kekeluargaan terhadap para 

tenaga kerjanya guna menjalankan usaha mebel tersebut. 

 
4.6  Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.6.1  Hasil Uji Regresi 

Pengujian terhadap hipotesis penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kerajinan 

mebel di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. 

Pengujian dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda dengan α=5%. Hasil 

pengujian disajikan pada tabel berikut ini.  

 
Tabel 4.14 : Hasil Uji Regresi 

Variable Coefficients
Standardized 

Coefficients 

t - 

Statistic 

Sign. 

(p) 
Keterangan 

Konstanta 1.633 - 4.426 0.000 - 

Modal (X1) 0.540 0.360 6.852 0.000 Signifikan 

Unit Usaha (X2) 0.195 0.047 2.125 0.032 Signifikan 

Umur (X3) 0.172 0.026 1.605 0.722 Tidak Signifikan 

Produksi (X4) 0.424 0.708 12.235 0.000 Signifikan 

R2 =  0,933     

F-Hitung =  152,461     

Sign. (p) =  0,000     

 

 
1. Persamaan Regresi Yang Terbentuk 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel di atas, persamaan regresi yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

Y = 1,633 + 0,540X1 + 0,195X2 + 0,172X3 + 0,424X4 + e 

Penjelasan dari model regresi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 



65 
 
1. Koefisien regresi dari Variabel Modal (X1) diperoleh sebesar 0,540. Hal ini 

menunjukkan apabila Variabel Modal naik sebesar 1% dengan asumsi variabel 

lain nilainya tetap maka akan diikuti oleh kenaikan Penyerapan Tenaga Kerja 

sebesar 0,540%. 

2. Koefisien regresi dari Variabel Unit Usaha (X2) diperoleh sebesar 0,195. Hal ini 

menunjukkan apabila Variabel Unit Usaha naik sebesar 1% dengan asumsi 

variabel lain nilainya tetap maka akan diikuti oleh kenaikan Penyerapan Tenaga 

Kerja sebesar 0,195%. 

3. Koefisien regresi dari Variabel Umur (X3) diperoleh sebesar 0,172. Hal ini 

menunjukkan apabila Variabel Umur naik sebesar 1% dengan asumsi variabel 

lain nilainya tetap maka akan diikuti oleh kenaikan Penyerapan Tenaga Kerja 

sebesar 0,172%. 

4. Koefisien regresi dari Variabel Produksi (X4) diperoleh sebesar 0,424. Hal ini 

menunjukkan apabila Variabel Produksi naik sebesar 1% dengan asumsi 

variabel lain nilainya tetap maka akan diikuti oleh kenaikan Penyerapan Tenaga 

Kerja sebesar 0,424%. 

 
2. Koefisien Determinasi (R2) 

Besarnya koefisien determinasi (R2) menunjukkan sampai seberapa besar 

proporsi perubahan variabel independen mampu menjelaskan variasi perubahan 

variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

variabel independen yang digunakan sebagai prediktor variabel dependen memiliki 

ketepatan prediksi yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,933. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

independen mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen sebesar 
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93,3%, sedangkan sisanya sebesar 6,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai koefisien determinasi lebih besar 

dari 50% menunjukkan kemampuan prediksi yang tinggi dari variabel independen 

dalam model regresi.  

 
4.6.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier 

berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least squares/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier 

unbiased estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1999:44). Serangkaian uji dapat 

dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan 

BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, dan uji gejala 

heteroskedastisitas. 

 
4.6.2.1. Hasil Uji Normalitas 

Gujarati (1999:67) menuliskan bahwa regresi linier normal klasik 

mengasumsikan kenormalan data dengan beberapa alasan, yaitu: 

1. Menghasilkan model prediksi yang tidak bias, serta memiliki varians yang 

minimum.  

2. Menghasilkan model yang konsisten, yaitu dengan meningkatnya jumlah sampel  

ke jumlah yang tidak terbatas, penaksir mengarah ke nilai populasi yang 

sebenarnya. 

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas terhadap nilai residual dari model regresi. Pengujian dilakukan 

menggunakan normal probability plot. Hasil pengujian disajikan pada gambar berikut 

ini.  



67 
 

 
Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas 
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Sumber: data diolah lampiran … 

Berdasarkan gambar di atas, pengujian dengan menggunakan Normal P-P 

Plot menghasilkan titik-titik (scatter) yang mengelompok di sekitar garis normal. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 

 
4.6.2.2. Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

 Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna 

antara beberapa atau semua variabel independen. Penggunaan uji asumsi ini untuk 

mengetahui bahwa tidak ada satu variabel independen atau lebih yang mempunyai 

hubungan yang kuat dengan variabel lainnya. 
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Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dengan  menggunakan nilai VIF (variance inflation factor), nilai VIF 

lebih kecil dari angka 10 menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dengan 

variabel bebas yang lainnya. 

Hasil uji gejala multikolinieritas disajikan pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 4.15 : Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

No. Variabel VIF Keterangan 

1. Modal (X1) 2,650 Tidak terjadi Multikolinearitas 

2. Jumlah Unit Usaha (X2) 1,088 Tidak terjadi Multikolinearitas 

3. Lamanya Menjalankan (X3) 1,089 Tidak terjadi Multikolinearitas 

4. Nilai Produksi (X4) 2,685 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Sumber: data diolah lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, nilai VIF yang dihasilkan 

semua variabel penelitian memiliki nilai lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan tidak dijumpai gejala multikolinieritas antar variabel 

independen. 

 
4.6.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui adanya 

autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil uji regresi 

berganda. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu persamaan regresi 

dikatakan telah memenuhi asumsi autokorelasi jika nilai dari uji Durbin Watson 
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mendekati dua atau lebih. Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan 

regresi : 

Tabel  4.16 : Nilai Durbin-Watson Test 
 

 dl du dw 4-du 4-dl Keterangan 

Nilai 1,38 1,72 1,984 2,28 2,62 Tidak terjadi Autokorelasi 
Keterangan :  Nilai dl dan du level 5% dengan k = 4, N = 50 
Sumber: data diolah lampiran  

 

 

Dari perhitungan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.16 diatas bahwa 

nilai dw sebesar 1,984. Suatu data dikatakan bebas autokorelasi jika nilai du < dw <  

4-du, dapat dilihat dari data bahwa 1,72 < 1,984 < 2,28 yang ada bahwa nilai hal ini 

memperlihatkan bahwa data berada didaerah bebas autokorelasi Untuk 

memperjelas dapat dilihat pada sebaran nilai Durbin Watson dari data yang ada 

dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 :  Uji Autokorelasi Durbin-Watson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa nilai autokerelasi yang ada masih 

terdapat pada daerah bebas autokorelasi, sehingga dapat dikatakan bahwa data 

yang ada telah bebas dari autokorelasi. 

Menolak H0, 
bukti 

autokorelasi 
positif 

Menolak H0, 
bukti 
autokorelasi 
negatif 

Daerah 
keragu-
raguan 

Daerah 
keragu-
raguan 

Daerah tidak terdapat 
Autokorelasi 

1,38 21,72 2,28 2,62 4 0 

d 

1,984 
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4.6.2.4. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar 

nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas.  

 
Gambar 4.4 : Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Sumber: data diolah lampiran  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas, dapat 

diamati tidak dijumpai pola tertentu pada grafik yang terbentuk. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan tidak dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model 

regresi. 
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4.6.3. Hasil Pengujian Hipotesis  

4.6.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis ke-1 

Pengujian terhadap hipotesis ke-1 bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

secara simultan dan parsial faktor modal, jumlah unit usaha, lamanya menjalankan 

unit usaha, dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel 

di Kota Pasuruan. Berdasarkan hasil uji regresi, pengujian terhadap masing-masing 

variabel akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.  

 
4.6.3.1.1  Hasil Pengujian Secara Simultan 

Uji F merupakan uji statistik terhadap model guna melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. 

Berdasarkan hasil uji regresi, pengujian secara simultan diketahui F-tabel  sebesar 

2,56 dan menghasilkan F-hitung sebesar 152,461 dengan probabilitas (p) sebesar 

0,000. Karena nilai probabilitas (p) lebih kecil dari α dan F-hitung lebih besar daripada  

F-tabel maka hipotesis alternatif diterima. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa 

secara simultan faktor modal, jumlah unit usaha, lamanya menjalankan unit usaha, 

dan nilai produksi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

industri mebel di Kota Pasuruan.   

 
4.6.3.1.2  Hasil Pengujian Secara Parsial 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pedoman yang digunakan untuk 

mengetahui apakah suatu variabel memiliki pengaruh secara parsial dengan cara 

melihat nilai t-hitung kemudian dibandingkan dengan t-tabel, apabila t-hitung > t-tabel, maka 

dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel 
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dependennya, cara lain yakni dengan melihat signifikansi (p-value) masing-masing 

variabel (jika nilai sign < 0.05 maka variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependennya). 

a. Hasil Pengujian Secara Parsial Terhadap Variabel Modal (X1) 

Hasil pengujian secara parsial terhadap Variabel Modal diketahui t-tabel sebesar 

1,6794 dan menghasilkan t-hitung sebesar 6,852 dengan probabilitas (p) sebesar 

0,000. Karena nilai probabilitas (p) lebih kecil dari α maka hipotesis alternatif 

diterima. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel modal 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

b. Hasil Pengujian Secara Parsial Terhadap Variabel Unit Usaha (X2) 

Hasil pengujian secara parsial terhadap Variabel Unit Usaha diketahui t-tabel 

sebesar 1,6794 dan menghasilkan t-hitung sebesar 2,125 dengan probabilitas (p) 

sebesar 0,032. Karena nilai probabilitas (p) lebih kecil dari α maka hipotesis 

alternatif diterima. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel 

unit usaha berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

c. Hasil Pengujian Secara Parsial Terhadap Variabel Lamanya Menjalankan (X3) 

Hasil pengujian secara parsial terhadap Variabel Lamanya Menjalankan Unit 

Usaha diketahui t-tabel sebesar 1,6794 dan menghasilkan t-hitung sebesar 1,605 

dengan probabilitas (p) sebesar 0,722. Karena nilai probabilitas (p) lebih besar dari α 

maka hipotesis alternatif ditolak. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa secara 

parsial variabel lama menjalankan unit usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

d. Hasil Pengujian Secara Parsial Terhadap Variabel Nilai Produksi (X4) 

Hasil pengujian secara parsial terhadap Variabel Nilai Produksi diketahui t-tabel 

sebesar 1,6794 dan menghasilkan t-hitung sebesar 12,235 dengan probabilitas (p) 
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sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas (p) lebih kecil dari α maka hipotesis 

alternatif diterima. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa secara parsial variabel 

nilai produksi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

 
4.6.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis ke-2 

Pengujian terhadap Hipotesis ke-2 bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dominan dari Variabel Nilai Produksi terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil uji regresi, pengujian menunjukkan bahwa Variabel Produksi (X4) 

memiliki nilai koefisien standarisasi (standardized beta coefficients) terbesar, yaitu 

sebesar 0,708. Koefisien beta itu sendiri merupakan nilai dari koefisien regresi yang 

telah distandarisasi dan fungsinya untuk membandingkan mana diantara variabel 

bebas yang dominan terhadap variabel terikat.Berdasarkan hasil tersebut maka 

Hipotesis ke-2 diterima. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa nilai produksi 

berpengaruh dominan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di 

Kota Pasuruan.  

 
4.7  Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini berhasil membuktikan adanya 

pengaruh simultan faktor modal, jumlah unit usaha, lamanya menjalankan unit 

usaha, dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di 

Kota Pasuruan. Hasil ini menunjukkan bahwa kajian teoritis tentang faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang mendasari penelitian ini 

terbukti relevan dan mampu dibuktikan secara empiris berdasarkan hasil penelitian.   

Berdasarkan pengujian secara parsial, hasil analisis mampu membuktikan 

adanya pengaruh positif signifikan modal, jumlah unit usaha, dan nilai produksi 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengujian terhadap variabel lama menjalankan 
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usaha tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

 
4.7.1  Pengaruh Variabel Modal (X1) Terhadap Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil estimasi, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang nyata 

(signifikan secara statistik) antara variabel modal terhadap jumlah penyerapan 

tenaga kerja. Koefisien variabel modal bertanda (+) menunjukkan bahwa variabel 

modal berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri 

mebel di Kelurahan Bukir, Kota Pasuruan, sehingga jika terjadi kenaikan modal 

maka akan menyebabkan pemilik usaha akan mengambil keputusan untuk 

menambah jumlah tenaga kerja yang akan digunakannya dalam proses produksi. 

Hal ini dikarenakan proses produksi yang digunakan dalam industri mebel tersebut 

lebih bersifat padat karya. Pertambahan tenaga kerja akan meningkatkan jumlah 

produksi yang pada akhirnya akan menambah penghasilan dan keuntungan akan 

lebih besar. 

Hal ini sesuai dengan teori serta hipotesis yang telah diajukan sebelumnya 

dimana variabel modal merupakan salah satu variabel yang diduga berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kelurahan Bukir Kota 

Pasuruan. Hasil estimasi ini juga memperkuat penelitian sebelumnya, dimana 

variabel modal juga berpengaruh nyata dalam penyerapan tenaga kerja pada 

industri Tahu di Kabupaten Kediri dan pada Unit Usaha Penangkapan Ikan di Pesisir 

Pantai Selatan Blitar. 

 
4.7.2  Pengaruh Variabel Unit Usaha (X2) Terhadap Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil estimasi, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang nyata 

(signifikan secara statistik) antara variabel unit usaha terhadap jumlah penyerapan 
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tenaga kerja. Penelitian ini telah membuktikan bahwa jumlah unit usaha merupakan 

salah satu penentu peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu 

industri kecil. 

Koefisien variabel unit usaha bertanda (+) menunjukkan bahwa variabel unit 

usaha berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri 

mebel di Kelurahan Bukir, Kota Pasuruan, sehingga apabila jumlah unit usaha 

meningkat maka jumlah tenaga kerja akan meningkat pula, karena peningkatan 

dalam jumlah unit usaha mencerminkan peningkatan dalam jumlah produksi dengan 

asumsi harga pokok tetap. Peningkatan jumlah unit usaha pada industri kecil 

mempengaruhi pihak pengusaha kecil untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan dalam melaksanakan proses produksinya. 

Hal ini sesuai dengan teori serta hipotesis yang telah diajukan sebelumnya 

dimana variabel jumlah unit usaha merupakan salah satu variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kelurahan 

Bukir Kota Pasuruan. Hasil estimasi ini juga memperkuat penelitian sebelumnya, 

dimana variabel unit usaha juga berpengaruh nyata dalam penyerapan tenaga kerja 

pada industri Tahu di Kabupaten Kediri. 

Menurut Tambunan (2002), pentingnya industri kecil dan rumah tangga di 

Indonesia terefleksi antara lain dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak jauh 

melebihi jumlah unit usaha dari kelompok industri menengah dan besar. Dengan 

semakin banyak jumlah unit usaha maka semakin banyak pula tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Di Indonesia, industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja lebih besar 

dibandingkan dengan industri sedang dan besar, karena industri kecil memiliki 

jumlah unit usaha yang lebih banyak. 
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4.7.3  Pengaruh Variabel Lamanya Menjalankan Unit Usaha (X3) Terhadap 

Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil estimasi, diketahui nilai probabilitas (p) lebih besar dari α 

maka secara parsial variabel lama menjalankan unit usaha tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti bahwa 

pernyataan hipotesis awal yang diajukan tidak terbukti, karena variabel lama 

menjalankan unit usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada industri mebel di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan.  

Selain itu hasil estimasi ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

dimana variabel lama menjalankan unit usaha berpengaruh nyata dalam penyerapan 

tenaga kerja Unit Usaha Penangkapan Ikan di Pesisir Pantai Selatan Blitar. 

Hal ini disebabkan industri mebel di wilayah ini termasuk dalam industri kecil,  

model pemasaran yang diterapkan dalam industri mebel ini lebih bersifat pasif atau 

menunggu pesanan, dan pemilik usaha industri kecil ini lebih berorientasi pada 

pemesanan barang dan jasa yang dihasilkannya. Sehingga berapapun lamanya 

menjalankan unit usaha tidak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah 

pekerja yang terserap pada industri mebel.  

Tidak signifikannya variabel lama menjalankan unit usaha ini lebih kepada 

adanya beberapa kendala yang dihadapi sehingga dapat menghambat 

berkembangnya usaha industri mebel ini. Kendala pemasaran dengan model 

pemasaran yang pasif menyebabkan unit usaha yang sudah lama berusaha kurang 

bisa berkembang. Sedangkan di sisi lain, unit usaha yang memiliki lama usaha relatif 

baru lebih berperan aktif untuk memperluas jaringan usahanya agar dapat 

mensejajarkan diri dengan unit usaha yang yang sudah lama berusaha. 
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Pada saat penelitian dilakukan, beberapa unit usaha yang memiliki lama usaha 

relatif baru dapat bersaing dengan unit usaha yang sudah lama berusaha. Hal ini 

dikarenakan beberapa unit usaha yang memiliki lama usaha relatif baru juga 

memiliki pangsa pasar, omzet penjualan, metode produksi, kualitas produk yang 

dihasilkan relatif sama dengan unit usaha yang sudah lama berusaha.   

 
4.7.4  Pengaruh Variabel Nilai Produksi (X4) Terhadap Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil estimasi, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang nyata 

(signifikan secara statistik) antara variabel nilai produksi terhadap jumlah 

penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini telah membuktikan bahwa nilai produksi 

merupakan salah satu penentu peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap pada 

suatu industri kecil. 

Koefisien variabel nilai produksi bertanda (+) menunjukkan bahwa variabel 

nilai produksi berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

industri mebel di Kelurahan Bukir, Kota Pasuruan, sehingga apabila nilai produksi  

meningkat maka jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi akan 

meningkat pula, karena peningkatan dalam nilai produksi mencerminkan 

peningkatan dalam jumlah produksi dengan asumsi harga pokok tetap. Peningkatan 

dalam produksi yang berpengaruh nyata pada peningkatan jumlah tenaga kerja 

karena dalam proses produksi industri mebel masih menggunakan proses manual 

dan tidak menggunakan peralatan atau teknologi yang canggih. 

Hal ini sesuai dengan teori serta hipotesis yang telah diajukan sebelumnya 

dimana variabel nilai produksi merupakan salah satu variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kelurahan 

Bukir Kota Pasuruan. Hasil estimasi ini juga memperkuat penelitian sebelumnya, 



78 
 
dimana variabel nilai produksi juga berpengaruh nyata dalam penyerapan tenaga 

kerja pada Industri Tahu di Kabupaten Kediri dan pada Pengrajin Industri Tas dan 

Koper Tanggulangin. 

Nilai produksi menunjukkan nilai nominal yang dapat dihasilkan oleh suatu unit 

usaha. Semakin besar jumlah produk yang dihasilkan akan berdampak terhadap 

kenaikan nilai produksi unit usaha tersebut. Hasil pengujian yang menunjukkan 

adanya pengaruh positif signifikan dari nilai produksi mendukung pernyataan 

Mankiw (2003) bahwa dalam memutuskan berapa banyak pekerja yang direkrut, 

perusahaan itu harus mengetahui bagaimana jumlah pekerja mempengaruhi output 

yang mereka produksi. Kenaikan nilai produksi akan menyebabkan jumlah orang 

yang dipekerjakan pada suatu unit usaha tersebut juga akan meningkat.  

 
4.7.5  Variabel Yang Paling Dominan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi 

jumlah penyerapan tenaga kerja, dapat dilihat pada nilai koefisien standarisasi 

(standardized beta coefficients) yang paling besar. Berdasarkan hasil uji regresi, 

pengujian menunjukkan bahwa nilai produksi memiliki nilai koefisien standarisasi 

(standardized beta coefficients) terbesar, yaitu sebesar 0,708. Hasil ini memberikan 

kesimpulan bahwa nilai produksi berpengaruh dominan terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada industri mebel di Kota Pasuruan. Adanya pengaruh dari nilai produksi 

tersebut juga tidak bisa terlepas dari ketersediaan modal usaha karena berkaitan 

langsung dengan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas 

produksinya dengan cara menyediakan tambahan bahan baku, penambahan 

kapasitas mesin, serta melakukan rekrutmen tenaga kerja baru.   

  



82 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan   

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dengan studi kasus pada 

industri kecil mebel di Kota Pasuruan dipengaruhi oleh variabel modal, 

jumlah unit usaha, lamanya menjalankan unit usaha, dan nilai produksi 

dengan nilai sebesar 93,3%. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya nilai 

koefisien determinasi (R2) = 0,933. 

2. Variabel-variabel bebas (modal, jumlah unit usaha, lamanya menjalankan 

unit usaha, dan nilai produksi) secara simultan mempengaruhi variabel 

terikatnya yaitu jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri kecil mebel di 

Kota Pasuruan. Hal ini dapat dilihat dari hasil estimasi yang menunjukkan 

besarnya nilai F-hitung sebesar 152,461.  

3. Variabel modal (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada sektor industri kecil mebel di Kota Pasuruan, selain itu 

juga memiliki pengaruh positif dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. 

Apabila terjadi peningkatan jumlah modal atau investasi, maka akan terjadi 

penambahan jumlah tenaga kerja. 

4. Variabel jumlah unit usaha (X2) juga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil mebel di Kota 

Pasuruan, selain itu juga memiliki pengaruh positif dengan jumlah tenaga 

kerja yang terserap. Apabila terjadi peningkatan dalam jumlah unit usaha, 
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maka juga akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam 

industri mebel tersebut. 

5. Variabel lama menjalankan unit usaha (X3) secara parsial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri kecil mebel di Kota Pasuruan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa 

kendala yang dihadapi sehingga dapat menghambat berkembangnya usaha 

industri mebel ini. Kendala pemasaran dengan model pemasaran yang pasif 

menyebabkan unit usaha yang sudah lama berusaha kurang bisa 

berkembang. 

6. Variabel nilai produksi (X4) juga memiliki peranan yang signifikan/nyata 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil mebel di Kota 

Pasuruan, selain itu juga memiliki pengaruh positif dengan jumlah tenaga 

kerja yang terserap. Apabila terjadi peningkatan nilai produksi, maka juga 

akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri mebel 

tersebut. 

7. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga 

kerja adalah variabel nilai produksi. Karena variabel nilai produksi memiliki 

nilai koefisien standarisasi (standardized beta coefficients) terbesar, yaitu 

sebesar 0,708. 

 
5.2   Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas serta dari penelitian, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Industri kecil sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian 

harus semakin ditingkatkan dan diperbanyak jumlahnya, terutama yang 

bergerak di sektor formal. Alasannya adalah karena sector industry kecil 

mampu menyerap tenaga kerja dalam  jumlah yang besar melebihi sektor 
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industri besar. Sehingga nantinya industri kecil mampu mengurangi jumlah 

pengangguran di Indonesia. 

2. Bagi pengusaha mebel, diharapkan mampu menjaga kestabilan usahanya. 

Sehingga jalannya proses produksi tetap berjalan dan tetap memiliki kualitas 

output yang baik. 

3. Untuk model pemasaran lebih ditingkatkan lagi, lebih bersifat proaktif. 

Sehingga dapat meningkatkan jumlah pasar yang tersedia sebelumnya. 

Pangsa pasar yang sempit akan membatasi jumlah yang dapat diproduksi. 

Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari pemerintah setempat dalam hal 

informasi mengenai peluang pasar secara lebih luas lagi. 

4. Setiap pengusaha ataupun pengrajin mebel hendaknya membina hubungan 

baik antara industri inti, industri sumber bahan baku, industri pendukung, 

pembeli, serta instansi-instansi terkait (pemerintah dan lembaga-lembaga 

keuangan) 

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada 

berbagai pihak yang bersangkutan dengan harapan dapan menjadikan referensi 

atau masukan bagi pihak-pihak tersebut dalam mengambil kebijakan di masa 

mendatang. 
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DAFTAR KUESIONER 
 

Identitas Responden 

1. Nama   : 

2. Umur   : ……  Tahun 

3. Jenis Kelamin  : L / P 

4. Alamat   : 

5. Pendidikan  : SD / SMP / SMA / PERGURUAN TINGGI 

6. Nama Usaha Mebel : 

7. Lama Usaha Mebel : 

Tenaga Kerja 

8. Berapa jumlah tenaga kerja / pegawai / sumber daya manusia yang 

terlibat dalam usaha Bapak / Ibu : 

- Keluarga sendiri .................... orang. 

- Pihak Luar ............................. orang. 

9. Apa tingkat pendidikan terakhir tenaga kerja / pegawai / sumber daya 

manusia yang bekerja di tempat Bapak/Ibu ?..................................  

(SD / SMP / SMA / PERGURUAN TINGGI) 

10. Berapa lama masing-masing pengalaman kerja tenaga kerja / pegawai / 

sumber daya manusia sebelum bekerja di tempat 

Bapak/Ibu?.................................................. 

11. Apakah ada aturan terhadap tenaga kerja / pegawai / sumber daya 

manusia yang terkait dengan pelaksanaan operasional 

perusahaan?......................................... 



12. Apakah ada kendala yang berhubungan dengan aspek tenaga kerja / 

pegawai / sumber daya manusia  yang terlibat dalam usaha Bapak / 

Ibu? ……………………………………………………………………. 

Modal dan Bahan Baku 

13. Berapa modal yang Bapak / Ibu perlukan untuk proses produksi dalam 

usaha ini? Rp........................................................... 

14. Modal Bapak / Ibu berasal dari : 

 - Sendiri Rp ......................................................................................... 

 - Pinjaman / Kredit Rp ........................................................................ 

 - Lainnya (sebutkan) .............................................. Rp ....................... 

15. Apakah Bapak / Ibu memperoleh kesulitan berkaitan dengan modal 

tersebut? ……………………………………………........................... 

16. Bahan baku apa saja yang Bapak / Ibu perlukan dalam produksi? 

................................................................................................................ 

17. Dari mana Bapak / Ibu mendapat pasokan bahan baku tersebut? 

.................................................................................................................. 

18. Apakah dalam mendapatkan bahan baku tersebut Bapak / Ibu 

memperoleh kendala? ............................................................................. 

19. Jenis barang apa saja yang diproduksi oleh perusahaan Bapak / Ibu dan 

apakah perusahaan Bapak / Ibu melakukan diversifikasi produk? 

........................................................................................................... 

20. Dipasarkan ke daerah mana saja hasil produksi dari perusahaan Bapak / 

Ibu?  

............................................................................................................... 

21. Adakah kesulitan dalam pemasaran perusahaan Bapak / Ibu? 

(jika ada, tolong disebutkan) .................................................................. 

 



nb : 

..................................................................................................................... 

   

..................................................................................................................... 

 



Hasil Uji Regresi 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

 

Durbin-W
atson 

1 .966(a) .933 .927 .06411268
 

1,984
a  Predictors: (Constant), Produksi, Unit_Usaha, Lamanya_Menjalankan, Modal 
b  Dependent Variable: Tenaga_Kerja 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.507 4 .627 152.461 .000(a)

Residual .181 44 .004  
Total 2.688 48   

a  Predictors: (Constant), Produksi, Unit_Usaha, Lamanya_Menjalankan, Modal 
b  Dependent Variable: Tenaga_Kerja 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1.633 .514  4.426 .000

Modal .540 .070 .360 6.852 .000
Unit_Usaha .195 .045 .047 2.125 .032
Umur .172 .266 .026 1.605 .722
Produksi .424 .024 .708 12.235 .000

a  Dependent Variable: Tenaga_Kerja 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .1757578 1.2157894 .8573629 .22852468 50
Residual -.1047286

5 .18215056 .00000000 .06138322 50

Std. Predicted Value -2.983 1.568 .000 1.000 50
Std. Residual -1.634 2.841 .000 .957 50

a  Dependent Variable: Tenaga_Kerja 
 
 

 
 
 
 
 



Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Tenaga_Kerja

 
2. Uji Gejala Multikolinieritas 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 Modal .377 2.650 

Unit_Usaha .919 1.088 
Umur .918 1.089 
Produksi .372 2.685 

a  Dependent Variable: Tenaga_Kerja 
 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

    (Constant) Modal Unit_Usaha Lamanya Produksi (Constant) Modal 
1 1 4.390 1.000 .00 .00 .01 .00 .00
  2 .399 3.315 .00 .00 .71 .00 .05
  3 .192 4.779 .00 .00 .17 .02 .29
  4 .018 15.751 .00 .00 .09 .97 .02
  5 .000 162.928 1.00 1.00 .02 .00 .63

a  Dependent Variable: Tenaga_Kerja 



3. Uji Gejala Heteroskedastisitas 
 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .1757578 1.2157894 .8573629 .22852468 49 
Std. Predicted Value -2.983 1.568 .000 1.000 49 
Standard Error of 
Predicted Value .010 .039 .020 .006 49 

Adjusted Predicted Value .1046425 1.1888696 .8545344 .23591993 49 
Residual -.1047286

5 .18215056 .00000000 .06138322 49 

Std. Residual -1.634 2.841 .000 .957 49 
Stud. Residual -1.686 3.044 .019 1.036 49 
Deleted Residual -.1116216

0 .20907040 .00282844 .07270202 49 

Stud. Deleted Residual -1.724 3.387 .032 1.076 49 
Mahal. Distance .102 17.172 3.918 3.269 49 
Cook's Distance .000 .680 .042 .128 49 
Centered Leverage Value .002 .358 .082 .068 49 

a  Dependent Variable: Tenaga_Kerja 
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Dependent Variable: Tenaga_Kerja

 

 
 
 



Statistik Deskriptif 
 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Tenaga_Kerja 49 2 25 8 4
Modal 49 5000000 28000000 12387755 5944417
Unit_Usaha 49 1 5 2 1
Umur 49 3 12 7 2
Produksi 49 3000000 20000000 8122449 4250650
Valid N (listwise) 49     

 
 



No Nama Responden JK Alamat Usia Nama Usaha
1 H. Moenari L JL. GATOT SUBROTO NO 9 56 TH MEBEL SUMBER REJEKI
2 Abd. Chamid L JL. URIP SUMOHARDJO NO 15 56 TH AGUNG JAYA
3 Abd. Hasan L JL. GATOT SUBROTO NO 17 41 TH Bukir Indah
4 Abd. Kohar L JL. URIP SUMOHARDJO GG I NO 29 41 TH MEBEL ANDA
5 Abu Bakar L JL. URIP SUMOHARDJO NO 10 40 TH UD Tentrem
6 Achmad Jupri L JL. URIP SUMOHARDJO NO 66 46 TH Sido Mulyo
7 Ahmad Sohib L JL. URIP SUMOHARDJO NO 35 50 TH JATI MAS
8 Ahmad Wahid L JL. URIP SUMOHARDJO GG I NO 26 49 TH CV SUMBER JATI
9 Asnafi L JL. GATOT SUBROTO  NO 7 37 TH UD Sumber Hidup

10 Bawon Sugianti P JL. GATOT SUBROTO NO 11 42 TH UD Jati Guna
11 Bima Sakti L JL. URIP SUMOHARDJO NO 37 53 TH MEBEL ADI LUHUR
12 Cholifah P JL. URIP SUMOHARDJO NO 12 41 TH Jati Makmur
13 Chusin Ahmad L JL. URIP SUMOHARDJO NO 19 42 TH Mebel Hari
14 Djupri L JL. URIP SUMOHARDJO GG I NO 3 44 TH MEBEL INDAH
15 Eko Harianto L JL. URIP SUMOHARDJO GG I NO 15 40 TH MEBEL HARIANTO
16 Hari Sutrisno L JL. GATOT SUBROTO NO 4 50 TH MEBEL RIZKI
17 Hendro D. L JL. URIP SUMOHARDJO NO 22 52 TH CV JATI JAYA 
18 Hendro Prayitno L JL. URIP SUMOHARDJO NO 31 51 TH UD BUDI JAYA SENTOSA
19 Hendro Wibisono L JL. GATOT SUBROTO NO 2 A 55 TH UD SANTOSA
20 HM Salawim L JL. GATOT SUBROTO NO 5 C 41 TH MEBEL TAMAN SARI
21 H. Zaini L JL. URIP SUMOHARDJO NO 30 45 TH BINTANG JAYA
22 Ismail Bawazir L JL. URIP SUMOHARDJO NO 11 44 TH GUNUNG JATI
23 Kasan L JL. URIP SUMOHARDJO NO 33 41 TH TIGA JAYA
24 Liliek Sundari P JL. GATOT SUBROTO NO 13 42 TH MEBEL JAYA ABADI
25 Malawi L JL. URIP SUMOHARDJO NO 59 46 TH SUMBER REJEKI UKIR
26 Muhamad Fadholi L JL. URIP SUMOHARDJO NO 45 47 TH MEBEL ANUGRAH
27 Muhamad Hasyim L JL. GATOT SUBROTO NO 16 41 TH SLAMET
28 Munasib L JL. GATOT SUBROTO NO 14 56 TH KARYA JAYA
29 Munip L JL. URIP SUMOHARDJO NO 36 54 TH SRI REJEKI
30 Ponari L JL. GATOT SUBROTO GG I NO 31 39 TH URIP JAYA
31 Sadun L JL. GATOT SUBROTO GG I NO 28 45 TH SUMBER HASIL
32 Sahroni L JL. URIP SUMOHARDJO NO 34 51 TH CV Salim Jaya
33 Said Bin Ismail L JL. URIP SUMOHARDJO NO 18 51 TH UD Jaya Indah
34 Sentot M Munir L JL. GATOT SUBROTO NO 12 46 TH MEBEL HASYIM
35 Siswadi L JL. URIP SUMOHARDJO NO 29 46 TH UD Mulya Jaya
36 Slamet L JL. GATOT SUBROTO NO 6 47 TH Mebel Wahyu
37 Solikin L JL. URIP SUMOHARDJO NO 73 41 TH UD Solikin Maju
38 Sueb L JL. URIP SUMOHARDJO NO 47 41 TH Dwi Karya
39 Sugeng L JL. URIP SUMOHARDJO NO 38 42 TH Mebel Sugeng
40 Sulton Slamet L JL. GATOT SUBROTO NO 8 44 TH BERKAT USAHA
41 Sukarman L JL. URIP SUMOHARDJO NO 48 48 TH Jati Indah
42 Sulatif L JL. URIP SUMOHARDJO NO 21 49 TH UD SATYA JATI
43 Supake L JL. URIP SUMOHARDJO NO 25 48 TH CV Sriwijaya
44 Suparto L JL. URIP SUMOHARDJO NO 16 45 TH Mebel Muncul Indah
45 Supi'i L JL. GATOT SUBROTO NO 10 52 TH UD Intan
46 Suwandi L JL. GATOT SUBROTO NO 13 41 TH Mebel Suwandi
47 Suwarno L JL. URIP SUMOHARDJO GG I NO 4 51 TH MEBEL BUKIR RAYA
48 Suyanto L JL. URIP SUMOHARDJO NO 13 39 TH Sinar Jaya
49 Tali Murto L JL. URIP SUMOHARDJO NO 17 41 TH CAHAYA PUTRA
50 Usman L JL. GATOT SUBROTO NO 15 43 TH CV Makmur Cahaya



No Nama Responden Y X1 X3 X4 Y X1 X2 X3 X4
1 H. Moenari 3 3500000 4 5000000 0.47712 6.69897 0.30103 0.60206 2.18136
2 Abd. Chamid 13 11000000 10 15000000 1.11394 7.17609 0.00000 1.00000 0.54165
3 Abd. Hasan 7 9000000 10 12000000 0.84510 7.07918 0.47712 1.00000 0.99346
4 Abd. Kohar 9 16000000 5 20000000 0.95424 7.30103 0.30103 0.69897 0.80046
5 Abu Bakar 6 7500000 5 12000000 0.77815 7.07918 0.47712 0.69897 1.14584
6 Achmad Jupri 3 3000000 10 5000000 0.47712 6.69897 0.00000 1.00000 2.15904
7 Ahmad Sohib 13 17000000 7 25000000 1.11394 7.39794 0.47712 0.84510 0.55619
8 Ahmad Wahid 10 14000000 9 20000000 1.00000 7.30103 0.00000 0.95424 0.71461
9 Asnafi 11 12000000 9 18000000 1.04139 7.25527 0.00000 0.95424 0.64356
10 Bawon Sugianti 5 4500000 6 7500000 0.69897 6.87506 0.30103 0.77815 1.33064
11 Bima Sakti 7 7000000 6 10000000 0.84510 7.00000 0.30103 0.77815 0.97787
12 Cholifah 5 4500000 7 6000000 0.69897 6.77815 0.30103 0.84510 1.33064
13 Chusin Ahmad 6 3000000 8 6000000 0.77815 6.77815 0.00000 0.90309 1.07952
14 Djupri 8 8000000 9 12000000 0.90309 7.07918 0.30103 0.95424 0.86289
15 Eko Harianto 9 7500000 11 10000000 0.95424 7.00000 0.30103 1.04139 0.76390
16 Hari Sutrisno 5 4000000 4 7500000 0.69897 6.87506 0.00000 0.60206 1.32041
17 Hendro D. 9 12000000 8 18000000 0.95424 7.25527 0.30103 0.90309 0.78658
18 Hendro Prayitno 9 10000000 7 15000000 0.95424 7.17609 0.30103 0.84510 0.77778
19 Hendro Wibisono 12 15000000 8 20000000 1.07918 7.30103 0.00000 0.90309 0.59801
20 HM Salawim 5 5000000 6 7500000 0.69897 6.87506 0.30103 0.77815 1.33979
21 H. Zaini 7 4000000 10 6000000 0.84510 6.77815 0.30103 1.00000 0.94315
22 Ismail Bawazir 6 4500000 12 7000000 0.77815 6.84510 0.00000 1.07918 1.10887
23 Kasan 8 5000000 3 8000000 0.90309 6.90309 0.30103 0.47712 0.83737
24 Liliek Sundari 11 10000000 6 15000000 1.04139 7.17609 0.00000 0.77815 0.63636
25 Malawi 11 8000000 6 12000000 1.04139 7.07918 0.00000 0.77815 0.62755
26 Muhamad Fadholi 11 10000000 8 15000000 1.04139 7.17609 0.30103 0.90309 0.63636
27 Muhamad Hasyim 8 5000000 7 8000000 0.90309 6.90309 0.30103 0.84510 0.83737
28 Munasib 7 5000000 4 7500000 0.84510 6.87506 0.00000 0.60206 0.95700
29 Munip 5 3000000 5 5000000 0.69897 6.69897 0.30103 0.69897 1.29542
30 Ponari 7 4500000 6 7000000 0.84510 6.84510 0.47712 0.77815 0.95046
31 Sadun 13 12000000 6 20000000 1.11394 7.30103 0.69897 0.77815 0.54455
32 Sahroni 11 10000000 5 18000000 1.04139 7.25527 0.60206 0.69897 0.63636
33 Said Bin Ismail 7 3500000 5 7500000 0.84510 6.87506 0.47712 0.69897 0.93487
34 Sentot M Munir 10 9000000 4 15000000 1.00000 7.17609 0.30103 0.60206 0.69542
35 Siswadi 13 7500000 6 12000000 1.11394 7.07918 0.60206 0.77815 0.52885
36 Slamet 15 10000000 10 15000000 1.17609 7.17609 0.30103 1.00000 0.46667
37 Solikin 16 10000000 5 20000000 1.20412 7.30103 0.00000 0.69897 0.43750
38 Sueb 10 7500000 9 12000000 1.00000 7.07918 0.30103 0.95424 0.68751
39 Sugeng 11 6000000 4 12000000 1.04139 7.07918 0.47712 0.60206 0.61620
40 Sulton Slamet 16 10000000 7 15000000 1.20412 7.17609 0.47712 0.84510 0.43750
41 Sukarman 13 9000000 6 15000000 1.11394 7.17609 0.47712 0.77815 0.53494
42 Sulatif 25 20000000 7 28000000 1.39794 7.44716 0.00000 0.84510 0.29204
43 Supake 4 3500000 3 5000000 0.60206 6.69897 0.00000 0.47712 1.63602
44 Suparto 5 3000000 5 5000000 0.69897 6.69897 0.69897 0.69897 1.29542
45 Supi'i 6 5000000 4 7500000 0.77815 6.87506 0.47712 0.60206 1.11650
46 Suwandi 13 9000000 6 15000000 1.11394 7.17609 0.00000 0.77815 0.53494
47 Suwarno 4 4500000 8 6000000 0.60206 6.77815 0.00000 0.90309 1.66330
48 Suyanto 6 8000000 7 12000000 0.77815 7.07918 0.00000 0.84510 1.15051
49 Tali Murto 18 18000000 7 25000000 1.25527 7.39794 0.30103 0.84510 0.40307
50 Usman 7 4500000 6 7000000 0.778151 6.845098 0.477121 0.778151 1.108869
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