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ABSTRAKSI 
Aminuddin, Ichwan. 2011. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri 

Kendang Sentul ( Studi Kasus Kelurahan Sentul  Kota Blitar). Skripsi, 
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas 
Brawijaya. Prof. Dr. M. Pudjihardjo, Se., Ms. 

 

 
Penelitian ini mengambil judul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada 

Industri Kendang Sentul ( Studi Kasus Kelurahan Sentul  Kota Blitar). Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap 
penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini merupakan penelitian sampel karena 
mengambil sebagian jumlah populasi sebagai responden yaitu 31 orang pengusaha 
kendang sentul. Untuk analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda 
dengan bantuan program SPSS 17 for Windows. 

Variabel indenpenden dalam penelitian ini adalah , upah(X1), biaya bahan 
baku(X2), nilai produksi(X3), modal(X4) dan lama usaha(X5) sedangkan variabel 
dependennya adalah penyerapan tenaga kerja (Y). 
Demi memperoleh hasil regresi yang baik, maka sebelum dilakukan uji regresi, 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaittu uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. 

Dari pengukuran Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel 
indenpenden yang diteliti yaitu upah (X1), biaya bahan baku (X2), nilai produksi 
(X3) dan modal (X4)  mempunyai t hitung dengan probabilitas (p)<5% yang secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y), sedangkan 
variabel indenpenden lama usaha(X5)  secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 
upah (X1), biaya bahan baku (X2), dan nilai produksi (X3) dan modal (X4)    
mempunyai pengaruh atau keterkaitan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 
(Y), sedangkan variabel lama usaha(X5)  tidak mempunyai pengaruh atau 
keterkaitan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja (Y). Modal (X4) ternyata 
merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. 
Artinya semakin bertambahnya modal akan menambah jumlah tenaga kerja yang 
terserap pada industri kendang sentul. 

Berdasar penelitian ini, diperoleh bukti empiris yang dapat dijadikan 
sebagai pijakan gagasan kearah penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. 

 
 

Kata kunci : penyerapan tenaga kerja, upah, biaya bahan baku, nilai produksi, 
modal dan lama usaha. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam usaha percepatan pembangunan ekonomi industrialisasi merupakan 

salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah. Indonesia sebagai negara 

sedang berkembang tentu tidak lepas dari ciri-ciri umum negara berkembang 

diantaranya yaitu besarnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan pendapatan 

per kapita yang rendah serta tingginya angka pengangguran. Keadaan ini makin 

diperparah oleh akibat dari krisis ekonomi pada tahun 2008 dan hingga kini masih 

melanda Indonesia. Akibatnya ialah kemerosotan hampir di seluruh bidang 

perekonomian, menumpuknya jumlah hutang luar negeri, tingkat inflasi yang 

meningkat.    

 Pada umumnya pembangunan ekonomi  yang dilakukan oleh negara-

negara  berkembang mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan 

pembangunan  ekonomi yang hasilnya secara merata dirasakan oleh masyarakat, 

meningkatkan laju  pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, 

pemerataan pendapatan,  mengurangi perbedaan kemampuan antar  daerah, 

struktur perekonomian yang  seimbang.  

 Dalam usaha percepatan pembangunan ekonomi industrialisasi merupakan 

salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah. Proses industrialisasi yang  

dilakukan di Indonesia  telah menimbulkan terjadinya transformasi  struktural. 

Perkembangan dan pertumbuhan secara sektoral mengalami pergeseran. Awalnya 

sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai  kontribusi besar. Seiring 

dengan berkembang pesatnya industrialisasi serta  didukung kebijakan dari 



 
 

 
 

pemerintah dalam mempermudah masuknya modal asing  ke Indonesia maka 

sektor manufaktur ini mengalami peningkatan sehingga mulai  menggeser sektor 

pertanian. 

 Tetapi strategi industrialisasi yang banyak mengandalkan akumulasi modal 

dan teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi dan dualisme dalam proses 

pembangunan. Fakta menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang modern hidup 

berdampingan dengan sektor pertanian yang tradisionil dan kurang produktif. 

Dualisme dalam sektor manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan kerajinan 

rumah tangga yang berdampingan dengan industri menengah dan besar (Kuncoro, 

2007 : 361-362).  

 Selain itu banyak pula berbagai penulisan yang menyebutkan bahwa sektor 

industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (leading sector), artinya 

dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat 

pembangunan di sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Hal ini 

berarti menyebabkan meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan 

mengurangi tingkat angka pengangguran, meningkatkan pendapatan serta daya 

beli masyarakat. 

 Tolak ukur dari kemampuan sektor industri sehingga dapat dikatakan 

sebagai leading sector adalah kemampuan sektor industri dalam memberikan 

kontribusi pada produk domestik bruto, jumlah tenaga kerja yang terserap, dan 

sumbangannya terhadap ekspor barang dan jasa. Sedangkan peranan sektor 

industri ditinjau dari aspek kesempatan kerja dapat dilihat dari jumlah angkatan 

kerja yang dapat terserap dalam sektor industri. 



 
 

 
 

 Pengembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah 

pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya  

sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada 

gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan. 

  Industri kecil akan menjadi kekuatan yang besar dan di perhitungkan bila 

terhimpun dalam organisasi apapun bentuknya, baik koperasi, asosiasi, usaha 

bersama ataupun lainnya. Keengganan industri kecil untuk bergabung dalam 

koperasi di sebabkan oleh beberapa faktor, diantarannya kurang menggetahui 

manfaat wadah tersebut. 

Berdasarkan pembangunan sumber daya manusia dan keadaan kualitas 

angkatan kerja, maka industri kecil merupakan salah satu sarana yang potensial 

untuk dikembangkan karena : 

a. pendirian usaha kecil cukup memerlukan keahlian yang rendah, sehingga 

pengembangan keahlian dapat dimulai dari usaha yang kecil. 

b.  merupakan wadah untuk berlatih bagi wiraswastawan baru. 

c. dapat menampung angkatan kerja yang pendidikan formalnya rendah, dan 

 pada akhirnya tenaga kerja tersebut mempunyai keahlian dan ketrampilan 

 melalui pengalaman bekerja yang merupakan syarat yang diperlukan dalam 

 proses industrialisasi. 

Di tengah-tengah krisis yang berkepanjangan ini, tampaknya usaha kecil 

tetap mampu bertahan, hal ini dikarenakan oleh faktor tidak tergantungnya atas 

bahan baku yang diimpor, sehingga biaya produksinya tidak terpengaruh oleh 

melonjaknya nilai mata uang asing terhadap rupiah. Apalagi jika produksinya 

diekspor, tentu akan menambah keuntungan. Selain itu, usaha kecil yang sebagian 



 
 

 
 

besar modalnya berasal dari pinjaman tidak terpaut terhadap pinjaman mata uang 

asing, melainkan berasal dari sumber dalam negeri sendiri. Kondisi seperti ini 

merupakan kebalikan dari kondisi yang dialami oleh usaha-usaha besar, 

merosotnya nilai mata uang kita mengakibatkan banyak usaha besar yang 

akhirnya gulung tikar, meskipun ada yang mampu bertahan dengan cara efisiensi 

secara besar-besaran. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

meningkatnya jumlah pengangguran. 

Selain itu dalam pelaksanaan operasionalnya industri kecil masih 

menghadapi beberapa kendala pokok, diantaranya adalah masalah permodalan dan 

pemasaran produk. Untuk masalah modal, para pengusaha dalam menjalankan 

usahanya telah mengenal dan memanfaatkan lembaga perbankan untuk 

mendukung pembangunan modal usahanya. Selain itu juga sistem perencanaan 

dan pemakaian modal seringkali tidak memenuhi sasaran yang tepat. Hal ini 

disebabkan kurang baiknya sistem organisasi perusahaan, yaitu tidak adanya 

pembagian tugas yang terarah dan ketidak jelasan mengenai batasan penggunaan 

modal. 

Apabila kita memang bertekad untuk mendorong pembukaan lapangan kerja 

yang baru demi meningkatnya penyerapan tenaga kerja, dengan cepat dan 

sekaligus menghindari kelangkaan-kelangkaan modal dan sumber-sumber lain 

yang bisa membatasi kemampuan kita, maka pilihan utamanya adalah 

mengembangkan usaha-usaha kecil melalui perusahaan atau industri-indistri kecil 

yang ada atau mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan kecil yang baru. 

Oleh karena itu, perlu adanya terobosan untuk merangsang para pengusaha 

kecil dalam mengembangkan usahanya dan menghadapai era perdagangan bebas, 



 
 

 
 

dalam hal ini sangat diharapkan peran Pemerintah Daerah sebagai motivator untuk 

memberikan berbagai kemudahan yang menyangkut adminstrasi maupun 

kebijakan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang 

perkembangan industri kecil. Perkembangan industri kecil tersebut, salah satunya 

dapat ditinjau dari banyaknya jumlah unit industri kecil dari tahun ke tahun yang 

mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah produksi. 

 Di sisi yang lain bila melihat keadaan Indonesia sendiri dengan jumlah 

penduduk yang besar tentu merupakan suatu potensi tersendiri bagi proses 

pembangunan, karena dengan potensi ini berarti Indonesia mampu menyediakan 

tenaga dalam jumlah besar dengan harga tenaga kerja yang relatif murah. Namun 

permasalahan yang mendasar mengenai ketenagakerjaan di Indonesia yaitu masih 

terkonsentrasi pada tingginya laju angkatan kerja dan rendahnya laju kesempatan 

kerja yang tersedia. Sedangkan mutu sumber daya manusia Indonesia yang relatif 

rendah akan semakin mempersulit penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya 

akan memberikan dampak pada bertambahnya jumlah angka pengangguran serta 

rendahnya upah tenaga kerja. 

 Memperhatikan kemampuan industri umumnya dapat diandalkan sebagai 

sarana penyerapan tenaga kerja yang cukup potensial. Guna mengatasi 

penggangguran yang semakin banyak, dan kurangnya ketersediaan lapangan 

usaha baru.Seiring dengan proses industrialisasi, pemberdayaan industri kecil 

sebagai salah satu sektor perekonomian perlu dikembangkan agar semakin mampu 

menujang pembangunan daerah tempat industri kecil tersebut berada. Industri 

kecil mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan 

perekonomian daerah, terutama menyerap tenaga kerja dan meningkatkan 



 
 

 
 

pendapatan masyarakat, seperti industri kendang sentul yang berada di Kelurahan 

Sentul Kota Blitar. 

 Awalnya industri ini merupakan industri yang di kelola turun-temurun. 

Keberadannya di mulai sejak tahun 1970 awalnya industri ini menghasilkan 

tempat sirih dan tempat perhiasan.  Lama kelamaan industri ini beralih yoyo yang 

pada saat itu sangat di minati namun pada tuhan 1990-an semakin bervariasi. 

Bahkan alat musik yaitu kendang, karena permintaan kendang yang sangat banyak 

industri ini bayak beralih ke kendang namun ada sebagian yang masih 

memproduksi yoyo, kotak perhiasan dan tempat sirih. Kendang adalah salah satu 

produksi yang memiliki prospek yang bagus dimana permintaan kendang semakin 

lama semakin banyak karena pasar kendang sekarang ini mencapai luar negeri. 

 Kendang Sentul yang biasa juga di sebut kendang jimbe ini  di dalam 

pembuatannya harus melalui beberapa proses produksi. Kayu mahoni, merupakan 

bahan baku yang di pilih dan juga kayu ini harus memiki umur 10-16 tahun. 

Kwalitas kayu mempuyai pengaruh terhadap hasil kendang yang di buat. Di Kota 

Blitar maupun Kabupaten Blitar yang sebagian besar kayu di peroleh mempunyai 

kwalitas yang bagus di bandingkan dengan kwalitas yang ada di Afrika. Kayu 

mahoni yang ada Afrika mempuyai serat yang kasar sehingga susah di bentuk dan 

juga karena terlalu keras juga mempenggaruhi suara kendang. 

 Di samping kendang sentul merupakan oleh-oleh khas Blitar. Di mana 

pemasaran kendang sentul di bantu dengan adanya pariwisata religi yaitu makam 

Makam Proklamator RI yaitu Ir.Soekarno. Pejiarah yang datang sebagian besar 

membeli kendang sebagai oleh-oleh. 



 
 

 
 

 Industri kendang sentul yang terdapat di Kecamatan Kepanjenkidul 

mempunyai wadah industri kendang yang beranggotakan 130 industri kendang. 

Dengan demikian industri kendang merupakan industri yang potensial untuk di 

kembangkan. Di sisi lain industri ini juga menguranggi penganggurang masyakat 

sekitar industri.    

 Telah dijelaskan diatas bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia 

masih cukup kompleks, dimana salah satu masalah yang cukup serius adalah 

tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Dengan keadaan semacam itu tantangan 

yang dihadapi dimasa mendatang adalah bagaimana melakukan usaha penciptaan 

dan perluasan lapangan kerja baik disektor industri, pertanian, maupun jasa agar 

tingkat pengangguran yang ada tidak semakin tinggi. 

 Dalam analisa ini untuk lebih mempersempit permasalahan dan 

memperdalam analisa maka peneliti hanya mengambil permasalahan tentang 

penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kendang sentul di wilayah Kelurahan 

Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Peneliti tertarik untuk menganalisis 

permasalahan ini lebih lanjut karena didasarkan pada kenyataan bahwa sektor 

industri kendang sentul pada umumnya mampu menyerap tenaga kerja pada 

lingkungan sekitar industri. 

 Dalam analisis ini penelitian akan menganalisa lebih lanjut faktor-faktor 

yang paling berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

kendang sentul  di Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. 

 

 

 



 
 

 
 

1.2 Rumusan masalah 

 Dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada industri kecil maka 

akan membantu menurunkan jumlah pengangguran yang ada karena akan 

menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Selain itu juga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, permasalahan yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah :  

1. Seberapa besar pengaruh tingkat upah, biaya bahan baku, nilai produksi 

modal dan lama usaha terhadap penyerapan tenaga kerja di industri 

kendang sentul di Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota 

Blitar? 

2. Faktor mana yang  paling dominan mempunyai pengaruh penyerapan 

tenaga kerja di industri kendang sentul di Kelurahan Sentul Kecamatan 

Kepanjenkidul Kota Blitar? 

1.3 Tujuan penenilitian  

1.Menganalisis besarnya pengaruh tingkat upah,  biaya bahan baku, nilai 

produksi, modal dan lama usaha terhadap penyerapan tenaga kerja di 

industri kendang sentul di Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul 

Kota Blitar. 

2. Menganalisis faktor yang paling dominan mempunyai pengaruh 

penyerapan tenaga kerja di industri kendang sentul di Kelurahan Sentul 

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. 

 

 

 



 
 

 
 

1.4   Manfaat Penelitian  

1.  Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para 

pengambil kebijakan terutama Pemerintah Daerah Kota Blitar, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Blitar dalam memecahkan masalah perencanaan 

ketenagakerjaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak lain yang 

berkepentingan dengan penelitian ini .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembangunan Industri 

  Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan 

teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan 

lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu 

keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, dunia usaha pun 

harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah 

mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar 

produk, serta semakin rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan 

proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus 

dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap 

kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang 

harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi 

negaranya. 

  Atas dasar pemikiran tersebut kebijakan dalam pembangunan industri 

Indonesia harus dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu 

mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan 

internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus 

strategi pembangunan industri pada masa depan adalah membangun daya saing 

sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik.( Idris, Menteri Perindustrian 

Republik Indonesia) 

 



 
 

 
 

2.2 Industri Kecil 

2.2.1 Pengertian Industri Kecil 

 Industri kecil merupakan semua perusahaan yang melakukan kegiatan 

mengolah barang dasar atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya 

menjadi barang yang tinggi nilainya.  

 Menurut BPS, industri kecil adalah industri yang menggunakan tenaga 

kerja antara 5 – 19 orang.  Disperindag mendefinisikan industri kecil sebagaisuatu 

kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan 200 juta, 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Kep Memperindag No. 

254/MPP/Kep/97, tanggal 28 Juli 1997). 

     Walaupun banyak definisi mengenai industri kecil namun industri kecil 

mempunyai karakteristik yang hampir seragam.Karakteristik industri kecil adalah 

sebagai berikut (Kuncoro, 1997 : 315-316). 

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

operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh orang perorang yang 

merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola usaha serta memanfaatkan 

tenaga kerja dari keluarga dan kerabat di kotanya. 

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

sehingga mereka cenderung mengatasi pembiayaan usaha dari modal sendiri 

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

rentenir. 

3. Sebagian industri kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan 

hukum. 



 
 

 
 

4. Ditinjau menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian 

seluruh industri kecil bergerak pada kelompok industri makanan, minuman 

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

rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga (ISIC 33) 

masing-masing berkisar antara 21 sampai 22 perusahaan dari seluruh industri 

kecil yang ada.Adapun yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas 

(ISIC 34) dan kimia (ISIC 35), diikuti kelompok industri barang galian bukan 

logam (ISIC 36) 

 Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh industri kecil adalah sebagai 

berikut : 

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

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

rata pertahun sangat tinggi, sehingga upah minimum tenaga kerja khususnya 

dari kelompok berpendidikan rendah di Indonesia masih relatif murah 

dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia dengan jumlah 

penduduk atau angkatan kerja yang lebih sedikit. 

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

sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal tinggi.   

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

produk yang bernuansa kultural seperti kerajinan dari kayu dan rotan atau 

ukir-ukiran yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari 

masyarakat di masing-masing daerah.  

4. Kegiatan industri kecil masih sangat agricultural based karena mempunyai 

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



 
 

 
 

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

kemampuan sendiri atau pinjam dari sumber informal untuk modal kerja dana 

industri. 

 Tantangan industri kecil, masalah dasar yang di hadapi (Kuncoro, 1997 : 

316-317) : 

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. 

2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh 

jalur sumber-sumber permodalan. 

3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumberdaya manusia. 

4. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil.  

5. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. 

6. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya 

kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. 

2.2.2 Ciri-ciri Industri Kecil  

Industri kecil merupakan salah satu sektor informal yang mempunya ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik.  

2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha. 

3. Pola kegiatan usaha tidak terfokus dalam arti lokasi atau jam kerja. 

4. Pada umunya kebijaksanaan pemerintah untuk membangun golongan 

ekonomi lemah tidak sampai ke sektor industri kecil. 

5. Unit usaha mudah beralih ke sektor lain. 



 
 

 
 

6. Teknologi yang digunakan masih bersifat sederhana. 

7. Skala usaha kecil, karena modal dan perputaran usahanya juga kecil. 

8. Tidak memerlukan pendidikan formal, karena hanya berdasarkan 

pengalaman sambil kerja. 

9. Pada umumnya bekerja sendiri atau hanya dibantu karyawan atau kerabat 

keluarga yang tidak perlu dibayar. 

10. Sumber modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau 

dari lembaga keuangan yang tidak resmi. 

11. Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dikenali oleh 

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sebagian kecil atau golongan 

ekonomi menengah. 

2.3 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena 

manusialah (tenaga kerja) yang mampu menggerakkan faktor-faktor produksi 

yang lain untuk menghasilkan suatu barang. Dengan kata lain tenaga kerja 

merupakan salah dau faktor produksi yang harus ada dalam suatu proses produksi.  

 Menurut pendapat Simanjuntak (1985), tenaga kerja adalah penduduk 

yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Memang di setiap negara batasan umur 

tenaga kerja berbeda-beda. Contohnya di India, tenaga kerja adalah penduduk 

yang berumur antara 14 sampai 60 tahun. Selain golongan umur tersebut dianggap 

bukan tenaga kerja. Di Indonesia tidak ada batasan umur maksimal karena di 

Indonesia tidak ada jaminan sosial nasional. Memang ada sebagian penduduk 

yang menerima tunjangan di hari tua tapi jumlah hanya sedikit, yaitu pegawai 

negeri dan sebagian kecil pegawai swasta.  



 
 

 
 

Sedangkan menurut pendapat Djojohadikusumo (1987) mengenai arti tenaga 

kerja,  

“tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, 

termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja 

dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.” 

 Menurut undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan 

kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan 

mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian arti dari angkatan kerja 

adalah mereka yang aktif dalam kegiatan menghasilkan barang atau jasa serta 

mereka yang siap bekerja dan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Definisi 

lain tentang angkatan kerja menyebutkan bahwa, angkatan kerja adalah bagian 

dari tenaga kerja yang sebenarnya terlibat dalam kegiatan yang produktif, yaitu 

yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk mereka yang berusaha untuk 

terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu masih ada arti lain yang menyebutkan 

bahwa setiap orang yang masih mampu menghasilkan barang atau jasa merupakan 

angkatan kerja meskipun telah melewati batas usia yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan atau instansi baik pemerintah maupun swasta dan termasuk usia 

pensiun. 



 
 

 
 

Lalu kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, 

golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lainnya yang menerima 

pendapatan. Sewaktu-waktu ketiga golongan tersebut dapat menawarkan jasanya 

untuk bekerja. Maka dari itu kelompok ini disebut sebagai angkatan kerja 

potensial. Selain kelompok di atas masih ada yang disebut dengan pengangguran. 

Definisi  pengangguran menurut BPS dalam SUSENAS ( Survei Sosial Ekonomi 

Nasional ) tahun 1996, pengangguran  adalah orang yang tidak bekerja sama 

sekali atau bekerja kurang dari 1 (satu) jam selama seminggu yang lalu sebelum 

pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. 

Sedangkan di Indonesia semula di pilih batasan umur minimal 10 tahun tanpa 

batasan maksimum. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan 

sebagai penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih. Penduduk berumur di bawah 

10 tahun di golongkan sebagai bukan tenaga kerja. Pemilihan 10 tahun sebagai 

batasan minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut 

sudah banyak penduduk berumur muda terutama di desa-desa sudah bekerja atau 

mencari pekerjaan. Namun dengan di terapkanya wajib sekolah 9 tahun maka 

anak-anak sampai dengan umur 14 tahun akan berada di sekolah. Sehingga 

batasan minimum lebih tepat di naikkan menjadi 15 tahun. Atas pertimbangan 

tersebut, undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang tenaga kerja telah 

menetapkan batasan usia kerja menjadi 15 tahun. Dengan kata lain sesuai dengan 

berlakunya undang-undang ini, mulai tanggal 1 oktober 1998, tenaga kerja di 

definisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih. 

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan 

kerjaterdiri dari (1) golongan yang bekerja dan (2) golongan yang menganggur 



 
 

 
 

dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan ankatan kerja terdiri dari (1) golongan 

yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga dan (3) golongan 

lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok angaktan 

kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.  

Jadi, tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan 

kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja 

adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran). Setelah ini 

agar lebih jelasnya akan diperlihatkan gambar bagan komposisi penduduk dan 

tenaga kerja (Simanjuntak, 1985). 

Gambar 2.1 

Komposisi Penduduk dan Tenaga kerja 
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2.3.1 Analisa Permintaan Tenaga Kerja 

Dalam analisa ini digunakan pendekatan analisa mikro yaitu teori yang 

berhubungan dengan perilaku tenaga kerja. Perilaku tenaga kerja ini ditekankan 

pada penyerapan tenaga kerja dan ini merupakan permintaan tenaga kerja dari 

perusahaan. 

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas, maka 

sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan adalah hubungan antara upah (yang 

dilihat dari persepsi pengusaha adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas yang 

dikehendaki oleh majikan untuk dikerjakan. Kurva permintaan tenaga kerja 

menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang pengusaha bersedia untuk 

mengerjakan pada setiap kemungkinan tingkat upah pada jangka waktu tertentu. 

2.3.1.1  Perubahan Tingkat Upah  

   Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya 

produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik 

maka akan terjadi :   

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan , 

yang selanjutnya akan meningkat pula harga per unit barang yang 

diproduksi, biasanya konsumen akan memberikan respon yang cepat 

apabila terjadi kenaikan  harga barang , yaitu mengurangi konsumsi 

atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. 

Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, terpaksa 

produsen menurunkan jumlah produksinya, mengakibatkan 

berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan Penurunan jumlah tenaga 



 
 

 
 

kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi 

disebut efek skala produksi atau “scale – effect“ 

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

teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan 

kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal 

seperti mesin dan lain – lain Penurunan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan 

mesin-mesin disebut efek subtitusi tenaga kerja atau “subtitution 

effect“ Baik efek skala produksi maupun efek subtitusi akan 

menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang 

mempunyai slope negatif seperti tampak pada kurva dibawah ini. 

Gambar 2.2 

Kurva Permintaan Tenaga Kerja   

 

 

 

 

 

2.3.1.2  Faktor–Faktor Lain Yang Mempengaruhi Permintaan 

Tenaga Kerja 

1. Naik– turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan 

yang bersangkutan Apabila permintaan hasil produksi perusahaan 

meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya.  

Upah  

Jumlah tenaga kerja  0 



 
 

 
 

Untuk itu produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.  

Keadaan ini mengakibatkan kurva permintaan tenaha kerja tergeser 

kekanan. Menggesernya kurva permintaan tenaga kerja kekanan 

menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja yang diminta adalah bertambah 

besar pada semua tingkat upah berlaku. 

Gambar 2.3 

Kurva Permintaan Tenaga Kerja  Akan Bergeser ke Kanan 

Karena peningkatan Jumlah Produksi 

 

 

 

 

 

Sumber : Arsyad, Ekonomi Mikro 

2. Harga Barang–Barang Modal 

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

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

keadaan ini produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya 

karena permintaan bertambah besar. Disamping itu permintaan akan tenaga 

kerja dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan. 

Keadaan ini menyebabkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja 

kekanan. 

Upah  

Jumlah tenaga kerja 0 

D 
D1 



 
 

 
 

Gambar 2.4 

Permintaan Tenaga Kerja  Bergeser Ke Kanan Karena Skala Efek 

 

 

 

 

 

Sumber : Arsyad, Ekonomi Mikro 

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

relatif tinggi.  

 D1 =kurva permintaan tenaga kerja karena adanya pengaruh skala 

produksi. 

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

adalah efek subtitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen cenderung 

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

terjadi kapital intensif dalan proses produksi. Jadi secara relatif 

penggunaan tenaga kerja adalah berkurang. Hal ini menyebabkan kurva 

permintaan tenaga kerja akan bergeser kekiri .   

 

 

 

 

Upah  

Jumlah tenaga kerja  0 

D 
D1 



 
 

 
 

Gambar 2.5 

         Permintaan Tenaga Kerja Bergeser Ke Kiri Karena Efek Subtitusi 

 

 

 

 

 

Sumber : Arsyad, Ekonomi Mikro 

2.3.1.3  Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek 

 Dalam jangka pendek perubahan terjadi sepanjang garis 

permintaan yang dapat disebabkan oleh perubahan tingkat upah yang 

mengakibatkan perubahan akan permintaan terhadap pekerja. Perubahan 

dalam jangka pendek tergantung dari besarnya elastisitas permintaan akan 

tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kemungkinan subtitusi antara pekerja 

dengan faktor produksi lain, elastisitas permintaan akan hasil produksi, 

proporsi biaya tenaga kerja terhadap keseluruhan biaya produksi dan 

elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lain. 

2.3.1.4   Permintaan Tenaga Kerja Jangka Panjang 

    Sedangkan dalam jangka panjang perubahan permintaan akan 

tenaga kerja dalam bentuk loncatan atau pergeseran (shift) dapat terjadi 

karena pertambahan hasil produksi secara besar-besaran, peningkatan 

produktivitas kerja karyawan serta penggunaan teknologi baru. 

Upah  

Jumlah tenaga kerja  0 

D 
D1 



 
 

 
 

2.4 Upah 

 Upah yaitu pembayaran atau pemberian sebagai balas jasa tenaga kerja 

yang bekerja di dalam hubungan kerja dengan pengusaha.  

Pembayaran kepada tenaga kerja di dalam dunia ekonomi dapat dibedakan 

dalam dua pengertian yaitu gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari gaji 

diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional 

seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manager, dan lain sebagainya, 

pembayaran tersebut biasanya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah 

dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu 

berpindah-pindah seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh 

kasar. 

Gaji dan upah inilah yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan 

mengorbankan kesempatan yang lainnya, seperti mengorbankan waktu yang dapat 

digunakan untuk menempuh pendikan ataupun waktu yang dapat digunakan untuk 

berekreasi dengan keluarga mereka. Selain menjadi faktor pendorong, gaji dan 

upah juga kerap menjadi potensi masalah yang kerap antara pemilik perusahaan 

dan tenaga kerja. 

Di dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa 

yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pihak pengusaha. Dengan demikian di 

dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran atas jasa-jasa pekerja 

tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak 

tetap. Di dalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran 

kepada pekerja) tersebut dinamakan upah. 



 
 

 
 

Semakin tingginya tingkat upah akan mendorong semakin banyak orang 

untuk masuk kepasar tenaga kerja. Orang-orang yang tadinya tidak mau bekerja 

pada tingkat upah yang rendah akan bersedia untuk bekerja dan ikut mencari 

pekerjaan pada tingkat upah yang tinggi ( Irawan dan Suparmoko,1990) 

2.4.1 Penentuan Upah di Pasar Persaingan Sempurna 

Pasar persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja berarti di 

dalam negeri terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja 

dan tenaga kerja yang ada tidak menyatukan diri di dalam serikat pekerja 

yang bertindak sebagai wakil mereka. Di dalam pasar tenaga kerja seperti 

ini sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan 

sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang.  

Kurva permintaan tenaga kerja bersifat seperti halnya kurva 

permintaan di pasar barang yakni menurun dari kiri atas ke kanan bawah. 

Berarti permintaan tenaga kerja bersifat semakin tinggi tingkat upah maka 

semakin sedikit permintaan tenaga kerja dan semakin rendah tingkat upah 

maka semakin banyak tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan, dengan 

asumsi ceteris paribus.  

Sedangkan kurva penawaran tenaga kerja juga bersifat seperti 

kurva penawaran barang yakni, menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal 

ini berarti semakin tinggi upah maka semakin banyak tenaga kerja yang 

bersedia menawarkan tenaganya dan semakin rendah tingkat upah maka 

akan semakin sedikit tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaganya, 

dengan asumsi ceteris paribus.  



 
 

 
 

e 
W s=mc 

d=mr 

Berdasarkan sifat penawaran dan permintaan tenaga kerja seperti 

yang diterangkan diatas, di dalam gambar dibawah ini akan ditunjukkan 

penentuan tingkat upah di dalam pasar tenaga kerja dan di dalam suatu 

perusahaan.  

Gambar 2.6 

Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja di Pasar Persaingan Sempurna 

Tingkat Upah 
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                                                           L Tenaga Kerja 

( i ) Perusahaan 

Di dalam gambar ( i ) ditunjukkan permintaan dan penawaran di dalam 

suatu perusahaan. Oleh karena sifat pasar adalah persaingan sempurna, 

perusahaan tidak dapat mempengaruhi tingkat upah (price taker). Ini berarti 

perusahaan harus membayar upah sebesar W kepada para pekerja yang 

digunakannya, dan pada tingkat upah ini perusahaan dapat memperoleh semua 

tenaga kerja yang diperlukannya. Maka kurva s = mc adalah kurva penawaran 

tenaga kerja kepada perusahaan. Kurva d = mr menggambarkan permintaan 

tenaga kerja oleh perusahaan tersebut. Maka keseimbangan dicapai di titik e, 

dengan demikian jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan tersebut 

sebanyak L (Sukirno, 1995 : 349-356). 
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Tingkat Upah 

 

 

 

 

                        0                                    L Tenaga Kerja 

( ii ) Pasar 

Dalam gambar ( ii ) kurva MR adalah kurva permintaan tenaga kerja dan 

kurva S adalah penawaran tenaga kerja. Dengan demikian keseimbangan tercapai 

di titik E yang berarti jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L dan tingkat 

upah adalah W. 

 2.5 Modal  

Permodalan merupakan masalah yang mendasar bagi industri kecil. 

Berdasarkan data-data dari BPS masalah paling besar yang dihadapi adalah 

masalah pemasaran dan keterbatasan modal. Kekurangan modal yang dihadapi 

oleh pengusaha industri kecil disebabkan adanya keterbatasan fasilitas-fasilitas 

perkreditan khusus (fasilitas keuangan) untuk usaha kecil yang disediakan oleh 

lembaga keuangan formal (bank) maupun lembaga keuangan nonbank, seperti 

BUMN, LSM, dsb. Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka sebagian 

besar atau seluruh modalnya berasal dari sumber informal. Dana tersebut 

diperlukan untuk investasi (perluasan usaha atau peningkatan produksi) dan modal 

kerja. Sumber pembiayaannya sangat bervariasi, ada yang berasal dari tabungan 



 
 

 
 

pribadi (pemilik atau pengusaha), pinjaman dan bantuan dari keluarga atau 

kenalan. 

Sebenarnya ada alasan yang mendasari lembaga keuangan enggan untuk 

memberikan kredit atau pinjaman kepada pengusaha industri kecil. Alasan yang 

pertama, yaitu pemberian pinjaman kepada industri kecil dianggap kurang 

menguntungkan karena selain biaya pemberian pinjaman yang relatif tinggi juga 

dibayangi oleh resiko yang lebih besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh modal 

sendiri yang dimiliki pengusaha dan jaminan yang diberikan oleh pengusaha 

industri kecil. Yang kedua adalah sulitnya lembaga keuangan tersebut untuk 

memperoleh informasi yang cukup memadai mengenai industri kecil sebagai 

calon debiturnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya laporan keuangan dalam 

pengajuan kreditnya dan walaupun ada, laporan tersebut tidak menurut aturan-

aturan pembukuan yang seharusnya. Sehingga informasi yang dibutuhkan pihak 

lembaga keuangan relatif tidak lengkap atau tidak layak.  

2.6 lama Usaha 

Pengalaman yang dimiliki oleh industri  merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi dalam pengelolaan proses produksi. Diharapkan semakin lama 

suatu usaha didirikan, maka ketrampilan yang dimiliki dalam memproduksi 

semakin baik. Semakin lama usaha yang dijalankan  ketrampilan yang dimiliki 

oleh masing-masing tenaga kerja dapat dikatakan sama rata. Jadi lamanya usaha 

dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesetiaan industri untuk 

menghasilkan barang produksinya. 

 



 
 

 
 

2.7  Fungsi Produksi 

Dalam penelitian ini yang dibicarakan adalah masalah industri, jadi sudah 

pasti berhubungan dengan produksi. Yang dimaksud dengan produksi adalah 

suatu proses yang menghasilkan barang atau jasa. Dalam proses produksi tersebut 

tentu saja diperlukan berbagai faktor produksi (input) dan barang atau jasa yang 

dihasilkan disebut produk (output). Kombinasi berbagai input produksi yang 

memperlihatkan produksi maksimum dari setiap faktor produksi disebut dengan 

fungsi produksi. Atau dengan kata lain fungsi produksi adalah fungsi yang 

menjelaskan hubungan antara tingkat kombinasi input (faktor produksi) dengan 

tingkat output (produk) yang dimungkinkan untuk diproduksi pada tingkat 

kombinasi input tersebut. 

 Dari pengertian di atas, maka secara matematis fungsi produksinya dapat 

ditulis :                                               Q  :  f ( X1, X2, …,Xn )  

dimana :  X1, X2, …,Xn  =  faktor-faktor produksi yang digunakan (input) 

                 Q                    =   jumlah produksi yang dimungkinkan (output) 

Dalam pembicaraan fungsi produksi, perlu adanya pembedaan antara fungsi 

produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Yang dimaksud 

dengan fungsi produksi jangka pendek adalah bahwa dalam proses produksi 

tersebut terdapat faktor produksi yang sifatnya tetap (tidak diubah jumlahnya) dan 

ada faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Sedangkan fungsi produksi 

jangka panjang menggunakan faktor-faktor produksi yang dapat diubah-ubah 

jumlahnya untuk memenuhi proses produksinya. Istilah tersebut tidak ada 

hubungannya dengan waktu. Dalam masalah industri kecil ini, misalnya yang 



 
 

 
 

menjadi faktor produksinya adalah tenaga kerja dan modal. Kedua faktor produksi 

tersebut dapat diubah-ubah sewaktu-waktu menurut situasi dan kondisi pasar dan 

perusahaan saat itu. 

Penjelasan dari fungsi produksi dapat digambarkan melalui kurva isoquant, 

yaitu deretan titik-titik yang memperlihatkan kombinasi dari faktor-faktor 

produksi pada tingkat produksi yang sama. Untuk mempermudah penjelasan 

tersebut, misalnya kita ambil contoh faktor produksi yang digunakan adalah 

modal dan tenaga kerja, maka kurva dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.7 

Kurva Isoquant 

 

 

 

 

 

 

 Semakin jauh kurva isoquant dari titik asal (titik O) menunjukkan semakin 

tinggi tingkat produksinya. Pada titik A dijelaskan bahwa untuk proses 

produksinya digunakan tenaga kerja sebanyak L1 dan modalnya sebesar C1. 

Sementara di titik B digunakan tenaga kerja sebanyak L2 dengan modal sebesar 

C2.  Perkembangan industri kecil salah satunya dapat dilihat dari peningkatan 

produksinya dari tahun ke tahun. Maka kurva isoquantnya juga semakin jauh dari 

modal 
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B 
C2 
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kerja 

L2 L1 



 
 

 
 

titik asalnya. Selain itu juga diharapkan agar unit usaha yang berdiri semakin 

banyak. 

2.8  Penelitian Terdahulu 

 Sugiyarto (2002) meneliti mengenai pengaruh industri mebel jepara 

terhadap penyerapan tenaga kerja mengunakan time series  1983-1997. Peneliti ini 

mengunakan analisis regresi berganda dengan metode ordinary less square, 

variabel-variabel bebas yang diteliti terdiri atas nilai produksi, upah dan 

pengeluaran untuk tenaga kerja. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

peningkatan nilai produksi dan peningkatan pengeluaran untuk tenaga kerja akan 

meningkatkan permintaan tenaga kerja sedangkan peningkatan upah tenaga kerja 

akan menurunkan permintaan tenaga kerja. 

 Lindawati (2006) meneliti mengenai perkembangan industri kecil kacang 

asin bogares tahun 2001-2005 dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga 

kerja lokal di desa bogares kidul kecamatan pangkah kabupaten tegal industri 

kecil kacang asin bogares yang dijalankan oleh lima pengusaha ternyata mampu 

menyerap tenaga kerja lokal sebayak 80 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk produktif sebesar 4.426 orang maka indutri kecil kacang bogares ini 

mampu menenyap tenaga kerja sebesar 1,8%. Jika di bandinkan seluruh buruh 

yang ada sebanyak 147 orang, maka industri kecil kacang  asin bogares ini 

mampu menyerap tenaga kerja sebayak 54%, selebihnya 46% bekerja sebagai 

buruh diluar industri kecil ini, seperti industri kecil gibson dan kuli bangunan.    

2.9 Kerangka Pemikiran 



 
 

 
 

 Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan beberapa  penelitian 

dari peneliti terdahulu yang secara substansional mempunyai kesamaan baik 

dalam kajian teori maupun model analisis yang digunakan, maka untuk keperluan 

penelitian ini disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut : 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri 

kendang sentul  di Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar adalah 

tingkat upah, biaya bahan baku, nilai produksi, modal dan lama usaha. 

Gambar 2.8 

Kerangka Pikir Penyerapan  Tenaga Kerja Pada Industri Kendang Sentul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Industri Kecil Sekarang 

Potensi  Industri Kecil di Kota 
Blitar Terhadap peningkatan 

penyerapan tenaga kerja  

Sentra industri di daerah 
Kelurahan Sentul Kota Blitar 

Variabel yang mempengaruhi  penyerapan  tenaga kerja industri kendang 
sentul: upah(x1), biaya bahan baku(x2), nilai produksi(x3), modal(x4) dan 
lama usaha(x5) 

Landasan teori dan penelitian terdahulu 

Hipotesis : 

1. Diduga penyerapan tenaga kerja industri kendang sentul  
di Sentul  di pengaruhi : upah, biaya bahan baku, nilai 
produksi, modal dan lama usaha  

2. Di duga faktor yang paling dominan adalah modal  

Alat analisa menggunakan OLS 



 
 

 
 

2.10 Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian dan melihat hasil penelitian 

sebelumnya serta kerangka pemikiran teoritis tersebut, maka disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

1. Diduga upah dan bahan baku berpengaruh secara signifikan dan negatif 

terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan  nilai produksi, modal dan 

lama usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada industri kendang sentul di Kelurahan Sentul  Kecamatan 

Kepanjenkidul Kota Blitar. 

2. Diduga modal merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap penyerapan tenaga kerja  pada industri kendang sentul di 

Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini metode diskripsi kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya variabel-variabel dalam 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri kendang sentul. Variabel-variabel 

tersebut disusun menjadi sebuah model yang diestimasikan menggunakan alat 

analisis regresi, selanjutnya hasilnya dideskripsikan. 

3.2 Lingkup Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada industri kendang sentul di Kelurahan Sentul 

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Sebagai daerah potensial industri kendang, 

karena banyak terdapat industri kendang  di daerah tersebut. 

 Adapun pemilihan lokasi ini dikarenakan perusahaan yang berada di 

Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul, mempunyai skala yang cukup besar 

dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga sektor ini 

mempunyai potensi untuk berkembang besar dalam memberikan kesempatan 

kerja. 

3.3 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan observasi 

secara langsung terhadap obyek yang diteliti melalui kuisioner dan hasil 

wawancara atau dengan kata lain data ini dikumpulkan langsung dari responden 

yang diteliti dan diolah oleh organisasi atau pihak yang menerbitkannya. Data 



 
 

 
 

primer ini merupakan sumber utama penelitian yang akan dilakukan. Kelayakan 

penelitian ini bergantung pada pengolahan data primer yang akan dilakukan 

setelah pengisian kuisioner oleh pihak-pihak yang dipilih. 

 Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi 

atau lembaga-lembaga yang bukan pengolahannya dan berkaitan dengan 

penelitian ini, misalnya data yang diperoleh dari BPS, Dinas Perindustrian, dan 

Ketenagakerjaan, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Pada 

penelitian ini, data diperoleh dari literatur-literatur yang ada serta badan-badan 

terkait yang sesuai dengan tema penelitian. Data sekunder digunakan untuk 

melengkapi informasi yang akan disajikan dalam penyusunan skripsi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Metode wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung 

dengan responden untuk mendapatkan data-data yang dimaksud 

dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

dalam bentuk kuisioner. 

2. Metode kepustakaan, yaitu dengan membaca literature-literatur yang 

berkaitan dan menunjang baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung dengan penelitian ini. 

3.5 Penentuan Populasi dan Penentuan Sampel 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

 a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukanlah 



 
 

 
 

hanya orang, tetapi juga obyek berupa benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukanlah sekedar jumlah yang ada pada oyek ataupun subyek yang dipelajari, 

melainkan meliputi seluruh karakteristik ataupun sifat yang dimiliki oleh obyek 

atau subyek tersebut (Sugiyono, 2000).  

 b. Sampel adalah sebagian anggota atau elemen dari suatu populasi yang 

akan dijadikan subyek penelitian. Sugiyono (2000) mendefinisikan sampel 

sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Sedangkan sampling adalah proses pengambilan sampil dari suatu populasi. 

3.5.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Pada dasarnya penentuan ukuran populasi tidak ada standart baku. Dalam 

menentukan jumlah sampel sesuai dengan pendapat Arikunto (1998)  bahwa jika 

subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga merupakan 

penelitian populasi. Jika subyeknya besar, dapat diambil 10-15% atau 20-50% 

atau lebih tergantung kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dana, 

dan luas wilayah pengamatan setiap subyek serta besarnya resiko yang 

ditanggung. 

Dalam penelitian ini, hipotesa atau perkiraan sampel Penelitian daerah 

sampel dilakukan  berdasarkan kriteria dengan faktor produksi dan output yang 

sama yaitu kendang sentul yang dihasilkan oleh pengusaha, yang berjumlah 31 

responden. Jumlah 31 di ambil dari 50% jumlah populasi, dimana jumlah 

keseluruhan industri kendang sentul yang terdapat di Kelurahan Sentul berjumlah 

62 industri.  

 

 



 
 

 
 

3.6 Teknik Analisis Data 

  Alat yang digunakan untuk menganalisis pengaruh tingkat upah , biaya 

bahan baku, nilai produksi, modal dan lama usaha pada industri kecil kendang 

terhadap jumlah tenaga kerja  yang terserap. 

 TK  =  f (  W , BB , NP, M, LU  ) 

 TK =  Wβ1  BBβ2 NPβ3 Mβ4 LUβ5 

Model tersebut dapat ditransformasikan kedalam persamaan logaritma              

 Ln  TK  =  β 0 +  β 1 Ln  W  +  β 2 Ln  BB   +  β 3 Ln NP  + β 4 Ln  M +  

β 5  Ln  M + µ 

Dimana : 

TK  = Penyerapan Tenaga Kerja  

B0  = Konstanta 

b1 – b8  = Koefisien  

µ  = Residu 

W  = Upah 

NP  = Nilai Produksi  

BB  = Biaya Bahan Baku  

M  = Modal 

LU  = Lama Usaha  

3.7 Pengujian Model 

 Pengujian model terhadap asumsi klasik yang meliputi uji 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

 

 



 
 

 
 

3.8 Uji Statistik 

 Uji statistik ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya 

korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil analisis metode 

regresi berganda akan diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel. Dari 

besarnya koefisien ini akan dapat dilihat adanya hubungan dari variabel-variabel 

bebas, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Untuk melakukan uji hipotesa, dilakukan dengan cara : 

3.8.1 Uji Statistik Parsial (t-test) 

 Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel 

independen yang terdiri atas upah(X1), biaya bahan baku(X2), nilai produksi(X3), 

modal(X4) dan lama usaha(X5),  terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja  yang 

merupakan variabel dependennya. 

kriteria pengambilan keputusan :  

a. Jika t hitung > t table, upah(X1), biaya bahan baku(X2), nilai 

produksi(X3), modal(X4) dan lama usaha(X5), secara parsial dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja industri kendang sentul(Y). 

b. Jika t hitung < t table, upah(X1), biaya bahan baku(X2), nilai 

produksi(X3), modal(X4) dan lama usaha(X5), secara parsial tidak 

dapat memberikan pengaruh yang terhadap penyerapan tenaga 

kerja industri kendang sentul(Y). 

 



 
 

 
 

3.8.2 Uji Statistik Simultan ( F-test) 

 Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan 

menggunakan hipotesis statistik. Kriteria pengambilan keputusan :  

a. Jika F hitung > F table berarti upah(X1), biaya bahan baku(X2), nilai 

produksi(X3), modal(X4) dan lama usaha(X5), secara simultan dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

industri kendang sentul(Y). 

b. Jika F hitung < F table berarti upah(X1), biaya bahan baku(X2), nilai 

produksi(X3), modal(X4) dan lama usaha(X5), secara simultan tidak dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

industri kendang sentul (Y). 

3.8.3 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa kemampuan 

model dalam menerapkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 

adalah diantara nol sampai satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Secara 

umum koefisien determinasi untuk data silang(crossection) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 

data runtun waktu ( time series) biasanya mempunyai nilai koeifisien determinasi 

yang tinggi. 



 
 

 
 

3.9 Asumsi-asumsi Klasik  
 Di dalam model regresi klasik, untuk memperoleh nilai pemerkira yang 

tidak bias dan efisien dari persamaan regresi linear berganda dengan metode 

kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square, OLS), maka dalam menganalisa 

data haruslah dipenuhi asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik tersebut diantara 

lainnya adalah :  

3.9.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas, kedunaya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Gujarati (2010) untuk uji model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data yang normal atau tidak, dapat dilakukan dengan cara :  

a. Analisa grafik, yaitu dengan melihat nomal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

ditribusi kumulatif dari distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting 

data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 



 
 

 
 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.9.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi linear yang sempurna antara variabel-variabel bebas 

(Gujarati, 2010). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Untuk mengetahui ada 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 hanya korelasi yang 

tinggi antara variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolinearitas. 

Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau 

lebih variabel bebas. 

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 

tinggi dan menun jukkan adanya koloniearitas yang tinggi. Nilai cutoff 



 
 

 
 

yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

diatas 10. 

Tindakan perbaikan bila terdapat multikolinearitrmasias adalah sebagai 
berikut :  
1. Menggunakan informasi sebelumnya. 

2. Mengkombinasikan data crossection dan data time series. 

3. Meninggalkan variabel yang sangat berkorelasi. 

4. Mendapatkan tambahan atau data baru. 

3.9.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisiketidaktas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual atau pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan atau pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data 

ini menghimpun data mewakili sebagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Berikut 

ini cara untuk mendeteksi ada tau tidaknya heteroskedastisitas (Gujarati, 2010) :  

a. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah studentized. 

Dasar analisanya adalah :  
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 



 
 

 
 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.9.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Gujarati, 2010). Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Ada 

beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi, salah 

satunya yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW-test). Hipotesis yang akan diuju 

adalah :  

H0 = tidak ada autukorelasi baik positif maupun negatif. 

H1 = ada autokorelasi baik positif maupun negatif. 

Sedangkan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :  

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

maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

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

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

 



 
 

 
 

Bila nilai Dw terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasil yang dapat disimpulkan : 

Gambar 3.1 : 
Aturan pengujian Durbin-Watson 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Blitar 

a) Sekilas Kota Blitar 

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan 

Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam 

perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi 

kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak 

serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi 

dikota-kota besar. Memang ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang 

cukup luas. 

Membicarakan Kota Blitar, tidaklah lengkap kalau tidak menceritakan 

semangat kejuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus menggelora 

serta menjiwai seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

di kota ini. Di kota ini tempat disemayamkan Bung Karno, Sang Proklamator, 

Presiden Pertama RI. 

b) Letak Geografis Kota Blitar  

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur 

yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 

156m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 - 112° 28 Bujur Timur dan 

8° 2 - 8° 10 Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C- 



 
 

 
 

34° C karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km 

arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya. 

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur 

setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar 

dengan batas: 

1) Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten 

Blitar 

2)  Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten 

Blitar  

3) Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan  Kanigoro 

Kabupaten Blitar 

4)  Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok 

Kabupaten Blitar. 

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km2 terbagi habis 

menjadi tiga Kecamatan yaitu : 

1) Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km2,   

2) Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km2,    

3) Kecamatan Sananwetan 12,15 km2. 

    Dari tiga Kecamatan tersebut, habis terbagi menjadi 21 Kelurahan. 

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki 

sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah 

perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah 



 
 

 
 

pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak 

ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya alam, yaitu 

sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 

4.2 Gambaran Umum Kelurahan Sentul 

Kelurahan Sentul berada di wilayah bagian utara Kota Blitar. luas wilayah 

Kelurahan Sentul adalah 258.678 Km2. Ketinggian wilayah kelurahan Sentul dari 

permukaan adalah 0167 m dpl. Batas-batas wilayah kelurahan Sentul adalah 

sebagai berikut :  

1) Utara  : Desa Jiwut  

2) Timur  : Kelurahan Kepanjenlor 

3) Selatan  : Kelurahan Bendo dan Tanggung 

4) Barat  : Kelurahan Bendogerit   

Kelurahan Sentul di lihat dari jumah kepala keluarga kelurahan ini 

memiliki 2.172 kepala keluarga. Dilihat dari penggunaannya lahan di kelurahan 

Sentul terbagi menjadi tanah sawah, tanah kering dan tanah keperluan fasilitas 

umum. 

4.3 Industri Kendang Sentul di Kelurahan Sentul 

Kota Blitar terkenal sebagai Kota Makam Proklamator RI yaitu 

Ir.Soekarno. Hal ini menjadikan kota Blitar sebagai rujukan wisata religi yang 

mampu mendatangkan ribuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara 

setiap tahunya. Perkembangan industri kendang maju dengan pesat dan di dukung 

oleh sumberdaya manusia dan alam yang mendukung sehingga menciptakan 



 
 

 
 

keunggulan komperatif. Sehinga masyarkat sekitar memanfaatkan wisata religini 

untuk memperkenalkan produk kendang ini sebagai cindera mata. 

Kendang setul tidak hanya di pasarkan di wilayah Kota Blitar saja namun 

juga merambah ke kota-kota lain: Jogja, Jakarta, Bandung dari kota-kota itu 

kendang sentul paling banyak di kirim ke Bali. Berkat usaha kerajinan kendang 

sentul ini selain juga mensejahterakan masyakat sekitar dan hal ini juga 

menambah pendapatan Pemerintah Kota Blitar. Kota Blitar menetap kawasan 

industri kendang (salah satu kelurahan sentul) menjadi kapung wisata. 

4.3.1 Produksi dan Proses Produksi Kendang Sentul 

Dalam proses produksi, sebuah industri memerlukan alat dan bahan baku 

demi menghasilkan output yang berkwalitas, menarik dan di minati para 

konsumen. Bahan baku dan peralatan yang dimiliki industri kendang sentul di 

antaranya sebagai berikut : 

4.3.1.1 Bahan Baku  

 Bahan Baku Utama yang digunakan dalam produksi industri kendang 

sentul di desa sentul ini adalah kayu mahoni, kulit kambing, dan lingkaran besi. 

Bahan baku utama untuk usaha ini di peroleh dari daerah setempat dan sebagian 

dari luar daerah Kota Blitar misal kulit di datangkang dari daerah Jombang dan 

Tulungagung, tali yang di gunakan bisa mengunakan tali tampar atau tali sepatu 

namun sebagian industri sudah bisa membuat tali sendiri. 

 Sedikit banyak persedian bahan baku tergantung pada beberapa faktor. 

Faktor yang mempengaruhi jumlah bahan baku diantaranya sebagai berikut: 



 
 

 
 

1) Faktor alam  

Alam merupakan faktor penting tersedianya bahan baku dalam jumlah 

sedikt atau banyak. Misal saja terjadi suatu bencana alam dapat mempengaruhi 

jumlah bahan baku yang tersedia, yang ini juga mepengaruhi jumlah produksi atau 

jumlah barang yang dapat di produksi. 

2) Faktor trasportasi 

Dalam hal ini berkaitan saran yang ada, mengambil bahan baku di 

perlukan sarana transportasi demi kelancaran produksi. Apabila sarana 

transportasi tidak ada proses produksi akan mengalami keterlambatan atau yang 

lebih parah proses produksi akan tidak dapat berlangsung. Hal ini  di karenakan 

pengambilan bahan baku dan proses pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar. 

Kayu mahoni merupakan bahan baku industri kendang sentul biasanya 

industri mengunakan mobil pik up sebagai sarana trasportasi. Dimana sarana ini di 

anggap mampu dan sesuai dengan kebutuhan. 

4.3.1.2 Proses Produksi 

Kendang sentul di dalam pembuatannya harus melalui beberapa proses 

produksi. Kayu mahoni, merupakan bahan baku utama yang di pilih karena kayu 

ini memilik karakterristik yang tidak mudah pecah namun mudah untuk di buat 

kendang. Batang-batang kayu mahoni di pilih yang mempuyai kodisi yang bagus 

oleh para pengrajin di potong sesuai dengan besar kecilnya ukuran kendang  yang 

akan di poduksi. Kayu yang di potong di bersihkan kulitnya. Setelah itu di bubut 

hingga membentuk kerangka gendang. 



 
 

 
 

  Dari proses pembuatan kendang yang masih berbetuk kerangka tadi 

kemudian di haluskan. Proses penghalusan mengunakan amplas, setelah kendang 

di anggap sudah halus di plitur dan di keringkan.  Kendang setelah kering , di 

pasanggi besi yang ini di gunakan sebagai alat untuk penjapit kulit dan sebagai 

alat pengatur suara kendang. Tali dipergunakan sebagai pengikat sehingga antar 

kendang dengan besi tidak akan terlepas, bisa juga tali di beri warna sehingga 

kendang di lihat akan semakin menarik. 

Gambar 4.1 : Proses Pembuatan Kendang Sentul 

 

 

 

 

 

4.3.1.3 Pemasaran 

 Pemasaran mempunyai peranan yang sangat menentukan karena 

pemasaran mempunyai kedudukan sebagai perantara antara peodusen dan 

konsumen. Pemasaran merupakan suatu urut-urutan kegiatan yang saling 

berkaitan erat dengan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

manusia melalui proses pertukaran. 

 Sehingga dari proses pemasaran tersebut barang yang diproduksi 

seluruhnya di jual ke pasaran. Dari proses pemasaran yang baik produksi kendang 

sentul akan memproduksi secar terus menerus karena adanya pesanan yang terus 

Bahan Baku Mesin Potong  Mesin Bubut 
Di Haluskan 

Di Plitur 

Di Keringkan  
Pemasangan Tali 

Pemasangan 
Besi dan 
Pemasangan 
Kulit  

Di Ukir 



 
 

 
 

menerus. Dalam pemasarannya , kendang sentul tidak hanya di dalam kota namun 

di berbagai wilayah jawa maupun luar jawa. Pemasaran juga mengunakan media 

elektronik yang ini mengunakan internet. Kendang sentul sebagian besar 

produksinya di kirim ke Bali, Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan di eksport 

(Thailand, Afrika, dll). 

4.3.1.4 Tenaga Kerja  

 Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan 

tercapainya tujuan sebuah industri. Ketrampilan pekerja harus di perhatikan oleh 

pemilik industri karena ini berkaitan denga jumlah barang yang di produksi dan 

kwalitas barang yang di hasilkan. Hubungan antara pemilik dengan pegawai 

hendaknya juga di perhatikan. Dalam sebuah industri di butuhkan kerjasama yang 

baik dan harmonis.  

 Kemampuan pemilik di tuntut mengelola sumber-sumber daya secara 

terencan dengan modal yang di miliki. Sumberdaya manusia sebagai tenaga 

pelaksana operasional industri kendang sentul di tuntut untuk terampil, rajin dan 

sunguh-sunguh dalam melaksanakan pekerjaanya. Dengan demikian pemilik 

modal tidak hanya dapat keuntungan yang di peroleh, akan tetapi usaha industri 

dapat terus memproduksi barang dan usaha akan berkembang di masa mendatang. 

  Penyerapan tenaga kerja dari industri kendang sentul cukup banyak, 

terutama masyarakat sekitar terutama tenaga kerja laki-laki. Kebanyakan industri 

kendang sentul ini memiliki antara 3-12 tenaga kerja yang di masukkan. 

 Setiap pekerja memiliki keahlian dan ketrampilan masing-masing, sehinga 

tenaga kerja dalam industri kendang sentul ini di bagi menjadi beberapa bagian 



 
 

 
 

sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang di miliki. Pembagian kerja dalam 

industri kendang sentul adalah sebagai berikut: 

1) Potong kayu  

Pekerja pada bagian ini semua dan kebayakan adalah laki-laki. 

Pemotongan kayu mengunakan mesin gergaji yang di gerakkan oleh disel. 

Pemotongan di sesuaikan dengan besar kendang yang akan di buat. 

Pemotongan tidak sebarang orang bisa melakukan kegiatan, karena orang 

yang tidak mempunyai ketrampilan berakibat fatal. 

2) Pembubutan (mengunakan mesin bubut) 

 Pembubutan yaitu proses batang kayu yang sudah di potong di bentuk 

 menjadi kerangka kendang. Dan proses ini sangat penting di mana bentuk 

 kendang yang bagus di mulai dari pembubutan. Pembubutan mengunakan 

 mesin bubut yang gerakan oleh disel. 

3) Penghalusan dan pemlituran 

 Penghalusan kendang bisa mengunakan ampelas. Yang ini di maksudkan 

 mendapatkan bentuk yang bagus. Pada proses pemlituran ini tergantung 

 dengan cuaca dimana sebagian besar industri memanfaatkan sinar 

 matahari untuk mengeringkan kendang. 

4) Pemasangan kulit, pemasangan besi dan tali 

 Pemasangan kulit dan tali tidak semua tenga kerja mempuyai kemampuan 

 ini, tenaga kerja pada proses ini  hendaknya mempuyai ketrampilan dan 



 
 

 
 

 bakat. Hal ini di karenakan bukan hanya pemasangan namun juga 

 mengetahui nada suara pada kendang sehingga menghasilkan suara yang 

 bagus.   

5) Ukir dan pernis 

Pada proses ukir dan pernis ini tenaga kerja perempuan di  pekerjakan. 

Padan proses ini tidak membutuhkan tenaga yang besar namun hanya 

kentrampilan dan ketelitian. 

6) Pengemasan  

 Pengemasan adalah bagian akhir pada proses industri. Bagian ini bertugas 

 membungkus kendang mengunakan kertas koran dan di masukan pada 

 kerdus besar, yang setiap kerdus berisi 6 sampai 10 kendang tergantung 

 dengan ukuran kendang. 

4.4 Gambaran Responden Pengusaha  

    Dalam penelitian ini karakteristik pengusaha yang diambil sampel adalah 

sebagai berikut : 

a) Jenis Kelamin 

 Pengusaha industri kendang sentul di desa Sentul di Kecamatan 

Kepanjenkidul Kota Blitar sebagian besar berjenis kelamin laki-laki 29 orang 

(93,5%) sedangakan perempuan 2 orang (6,45%). Jadi dapat di simpulkan bahwa 

sebagian besar pengusaha indutri kendang sentul desa Sentul di Kecamatan 

Kepanjenkidul Kota Blitar di dominasi kaum laki-laki. (lihat tabel 4.1) 



 
 

 
 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Pengusaha Industri Kendang Sentul 
Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

Laki-Laki 29 93,5% 

Perempuan 2 6,45% 

Jumlah 31 100% 
Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 

b) Umur Responden  

 Umur dapat di gunakan sebagai tolak ukur kedewasaan seseorang, 

disamping itu umur dapat di gunakan untuk menilai kemampuan seseorang. 

Sebagian responden mempunyai umur antara 40 – 49  Tahun yaitu sebanyak 

38,7%. Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Presentase 

20 – 29  Tahun 6 19,3% 

30 – 39  Tahun 9 29% 

40 – 49  Tahun 12 38,7% 

> 50  Tahun 4 12,9% 

Jumlah 31 100% 
Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 

c) Pendidikan Terakhir Responden  

 Pendidikan terakhir dapat digunakan sebagai tolok ukur dari kemampuan 

atau skill seseorang. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula 

kemampuan atau skill yang dimiliki. Sebagian responden mempunyai latar 



 
 

 
 

belakang pendidikan SMA yaitu sebanyak 10 (32,2%). Untuk mengetahui 

karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat di lihat pada (tabel 

4.3). 

Tabel 4.3Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Jumlah Presentase 

SMP 12 38,7% 

SMA 10 32,2% 

Diploma III 5 16,1% 

S1 4 12,9% 

Jumlah 31 100% 
Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 
4.5 Deskripsi Penelitian 

4.5.1 Tenaga Kerja (Y) 

 Banyak tenaga kerja yang dipakai pengusaha industri kendang sentul di 

desa Sentul Kecamatan Kepanjenkidul seperti tampak pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Banyaknya Tenega Kerja Yang  Bekerja Pada Pengusaha 

Banyaknya Tenaga 
Kerja Jumlah Presentase 

6 Orang 5 16,12% 

7 Orang 9 29.03 % 

8 Orang 12 38,7% 

9 Orang 3 9,67% 

10 Orang 2 6,45% 

Jumlah 31 100 
Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 
 
 Dari tabel di atas menunjukan bahwa pengusaha industri kendang sentul 

paling banyak megunakan tenaga kerja sebayak 8 orang (38,7%). 



 
 

 
 

4.5.2 Upah (X1) 
 
 Upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa yang disediakan oleh 

tenaga kerja kepada pihak pengusaha. Bisa juga dapat diartikan Upah yaitu 

pembayaran atau pemberian sebagai tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan 

kerja dengan pengusaha.  

Tabel 4 .5 Upah Yang Diberikan Oleh Pengusaha Perhari (Seluruh Pekerja) 

No. Upah Yang Diberikan 
Pengusaha(hari) Jumlah Presentase 

1 Rp 200.000 – Rp 250.000 1 3,22% 
2 Rp 260.000 – Rp 300.000 19 61,29% 
3 Rp 310.000 – Rp 350.000 6 19,35% 
4 Rp 360.000 – Rp 400.000 5 16,12% 

Jumlah  31 100% 
Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 
 
4.5.3 Biaya Bahan Baku (X2) 
 
 Biaya bahan baku dalam penelitian ini dihitung dari semua total kebutuhan 

biaya produksi diantaranya yaitu : kayu, besi(lingkaran kendang), cat(proses 

pemlituran), solar dan kulit.   

Tabel 4.6 Biaya  Bahan Baku Oleh Pengusaha (Satu Kali Proses Produksi) 

No. Biaya Bahan Baku ( Rp) Jumlah Presentase 

1 4 500 100 – 4 750 000 9 29,03% 

2 4 750 001  – 5 000 000 18 58,06% 

3 5 000 000 > 4 12,9% 

Jumlah  31 100% 
Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 
 
 
 
 



 
 

 
 

4.5.4 Nilai Produksi (X3) 

 Nilai produksi ini merupakan total seluruh kendang yang di hasilkan di 

kalikan dengan harga per satuan. Pada tabel 4.7 ini merupakan nilai produksi 

dalam satu kali proses produksi (pembelian satu pic up mahoni). 

Tabel 4.7 Nilai Produksi Yang Dihasilkan Oleh Pengusaha Satu Kali Proses 
Produksi 

No. Nilai Produksi (  Rp ) Jumlah Presentase 
1 9000000-9500000 2 6,45% 
2 9500001-10000000 5 16,12% 
2 10000001-10500000 11 35,48% 
3 10500001-11000000 6 19,35% 
4 11000000> 7 22,58% 

Jumlah  31 100% 
Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 
 
4.5.5 Modal (X4) 

 Untuk menjalankan proses produksi perlu adanya modal. Modal yang di 

miliki pengusaha kendang sangat bergam jumlahnya. Hal ini dapat di lihat di tabel 

4.8 

Tabel 4.8 Modal Pengusaha Per Bulan 

No. Modal Jumlah Presentase 
1 11.000.000-12.000.000 9 29,35% 
2 12.000.001- 13.000.000 7 22,58% 
3 13.000.001-14.000.000 10 35,48% 
4 14.0000.001-15.000.000 4 19,35% 
5 15.0000.001> 1 3,22% 

Jumlah  31 100% 
Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 
 
4.5.6 Lama Usaha (X5) 
 
 Dari tabel 4.9 di bawah ini menunjukkan bahwa lama usaha pengusaha 

mendirikan pengusaha industri kendang sentul di desa Sentul Kecamatan 

Kepanjenkidul antara 1 tahun hingga 8 tahun. 



 
 

 
 

Tabel 4.9 Lama Usaha  

Lama Usaha Jumlah Presentase 
3 Tahun 3 9,67% 
4 Tahun 7 22,58% 
5  Tahun 8 25,80% 
6  Tahun 7 22,58% 
7  Tahun 5 16,12% 
8  Tahun 1 3,22% 
Jumlah 31 100% 

Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 
 
4.6 Hasil Estimasi Penelitian 

4.6.1 Uji Asumsi Klasik 

4.6.1.1 Uji Normalitas 

Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas 

 
 

 
 

 Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel pengganggu residual memiliki distribusi normal. Pemeriksaan 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak dilakukan secara grafis dengan P-P 



 
 

 
 

plot. Data berdistribusi normal akana memiliki P-P plot membentuk satu garis 

lurus diagonal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal maka nilai residual dari model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Berdasarkan hasil diatas, tampak bahwa banyak titik data yang berada 

dalam satu garis lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa galat menyebar normal. 

4.6.1.2 Uji Asumsi Multikolinearitas 

 Uji asumsi multikolinearitas ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-

variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling berkorelasi. Asumsi ini 

dilakukan dengan menggunakan nilai VIF : 

a) Jika nilai VIF <  10, berarti dalam model tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

b) Jika nilai VIF > 10, berarti dalam model terdapat masalah 

multikolinieritas. 

Tabel 4.10 : Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Unstandardized 
coefficient t Sig. VIF Keterangan 

B Std. Error 

Constant -1.869 2.262 -.826 .417   

Upah (X1) -.291 .097 -3.004 .006 1.552 Non Multikolinieritas 

Biaya Bahan 
Baku (X2) 

-613 .230 -2.661 .013 1.711 Non Multikolinieritas 

Nilai 
Produksi (X3) 

.580 .260 2.233 .035 6.083 Non Multikolinieritas 

Modal (X4 ) .612 .280 2.183 .039 7.909 Non Multikolinieritas 

Lama Usaha 
(X5) 

.009 .040 .231 819 1.517 Non Multikolinieritas 

Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 



 
 

 
 

 Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan menunjukkan tidak 

ada variabel indenpenden yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel indenpenden dalam 

model regresi. 

4.6.1.3 Uji Homogenitas ( Heteroskedastisitas) 

 Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknnya pola 

tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

Y adalah residual ( Y diprediksi – Y sesungguhnya ) yang telah di distudentizes. 

Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.3 : Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 Berdasar grafik Scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi. 

4.6.1.4 Uji Autokorelasi 

 Pegujian ini digunakan untuk mengetahui didalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

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

autikorelasi digunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Dari hasil perhitungan 

didapat nilai Durbin-Watson test sebesar 1.689. Dengan melihat hasil tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. 

4.7 Hasil Analisis Regresi 

Tabel 4.11 : Hasil Analis Regresi 

Variabel 
Bebas 

Unstandard 
Coef 

Standart 
Coef T Sig. Keterangan 

B Beta 

_Cons -1.869  -.826 .417  

W (X1) -.291 -.226 -3.004 .006 Signifikan 

BB (X2) -.613 -.210 -2.661 .013 Signifikan 

NP (X3) .580 .333 2.223 .035 Signifikan 

M (X4) .612 .371 2.183 .039 Signifikan 

LU (X5) .009 .017 .231 .819 Tidak Signifikan 

Number of obs  : 31 
Prob > F  : 0.0000 
R-squared  : 0.909 
Adj R-squared  : 0.891 
Sumber Data : Data Primer yang diolah 2011 
 



 
 

 
 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja (Y), 

sedangkan variabel bebasnya adalah upah(X1), biaya bahan baku(X2), nilai 

produksi(X3), modal(X4) dan lama usaha(X5), Apabila dilihat dari hasil diatas 

dapat disusun persamaan linier berganda sebagai berikut : 

Y= -1,869 -0,291X1  -0,613X2 + 0,582X3 + 0,612X4 + 0,009 X5 

Dari regresi diatas didapat nilai konstata sebesar -1,869 yang artinya 

apabila tidak ada variabel bebas maka penyerapan tenaga kerja sebesar -1,869. 

Dari tabel diatas juga dapat diketahui pada variabel upah(X1), biaya bahan 

baku(X2), nilai produksi(X3) dan modal(X4) menunjukkan angka yang signifikan, 

sedangkan untuk lama usaha(X5) tidak menunjukkan angka yang signifikan.  

 Untuk menentukan variabel bebas yang dominan dalam mempengaruhi 

nilai dependen variabel dalam suatu model regresi maka digunakanlah koefisien 

beta atau disebut standardized coefficient. Dari tabel regresi diatas dapat diketahui 

bahwa variabel modal (X4) memiliki nilai koefisien beta yang distandarisasi 

paling besar, yaitu sebesar 0,371. Dengan demikian variabel modal(X4) memiliki 

pengaruh yang paling dominan terhadap penyerapan tenga kerja(Y). 

4.7.1 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) menunjukkan sebarapa besar kemampuan 

variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model regresi untuk menjelaskan 

variabilitas variabel terikatnya. Koefisien determinasi merupakan ukuran besarnya 

proporsi sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana batas nilai 

R2 adalah antara nol sampai dengan satu. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, 

diperoleh koefisien determinasi, R2 atau R Square sebesar 0.909 atau 90,9%. 

Artinya bahwa variabel penyerapan tenaga kerja dipengaruhi sebesar 90,9%. oleh 



 
 

 
 

variabel upah, biaya bahan baku, nilai produksi, modal dan lama usaha. 

Sedangkan 9,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang 

diteliti. 

4.7.2 Uji F 

Uji F adalah untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara silmutan atau 

bersama-sama. Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah 

sebagai berikut :  

a) Bila F hitung > F tabel : H0 ditolak, artinya variabel-variabel bebas 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau jika P value lebih kecil 

dari 5%. 

b) Bila F hitung < F tabel : H0 diterima, artinya variabel-variabel bebas tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau jika P value lebih 

besar dari 5%. 

Melalui hasil perhitungan diatas diketahui F hitung pada penelitian ini sebesar 

49,819. Sedangkan nilai probabilitasnya (P value) sebesar 0,000 yang berarti lebih 

kecil dari 0,05 dan berarti model regresi dapat digunakan unruk memprediksi 

penyerapan tenaga kerja industri kendang sentul. Dengan tingkat kepercayaan 

50.19% maka diketahui bahwa variabel upah(X1), biaya bahan baku(X2), nilai 

produksi(X3), modal(X4)  dan lama usaha(X5)  secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kendang sentul. 

4.7.3 Uji T 

 Pengujian ini digunakan untuk menguji upah(X1), biaya bahan baku(X2), 

nilai produksi(X3), modal(X4)  dan lama usaha(X5) memiliki pengaruh secara 



 
 

 
 

parsial terhadap penyerapan tenaga kerja(Y). Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan hasil uji t pada level of signifikan 5% : 

Tabel 4.12 : Hasil Uji T 
Hipotesis Alternative(Ha) Nilai Status 

upah(X1),  terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) t = -3.004 

t sig = .006 

Signifikan 

biaya bahan baku(X2) terhadap penyerapan tenaga 
kerja (Y) 

t = -2.661 

t sig = .013 

Signifikan 

nilai produksi(X3) terhadap penyerapan tenaga kerja 
(Y) 

t = 2.233 

t sig = .035 

Signifikan 

 

modal(X4)  terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) t = 2.183  

t sig = .039 

Signifikan 

lama usaha(X5) terhadap penyerapan tenaga kerja 
(Y) 

t = .231 

t sig = .819 

Tidak 
Signifikan 

 Berdasarkan uji t yang tampak diatas pada tabel dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

a. upah(X1) mempunyai thitung sebasar -3,004 dengan nilai probabilitas (p) 

sebesar 0,006 yang berarti nilai thitung variabel upah memiliki probabilitas 

(p) < 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel 

upah secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja (Y).  

b. biaya bahan baku(X2) mempunyai thitung sebasar -2,661 dengan nilai 

probabilitas (p) sebesar 0,013 yang berarti nilai thitung variabel biaya bahan 

baku memiliki probabilitas (p) < 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima, 



 
 

 
 

yang berarti bahwa variabel biaya bahan baku secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). 

c. nilai produksi(X3) mempunyai thitung sebasar 2,233 dengan nilai 

probabilitas (p) sebesar 0,035 yang berarti nilai thitung variabel nilai 

produksi memiliki probabilitas (p) < 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

yang berarti bahwa variabel nilai produksi secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). 

d. modal(X4) mempunyai thitung sebasar 2,183 dengan nilai probabilitas (p) 

sebesar 0,039 yang berarti nilai thitung variabel modal memiliki probabilitas 

(p) < 5%, maka H0 di tolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel 

modal secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja (Y). 

e. lama usaha(X5) mempunyai thitung sebasar 0,231 dengan nilai probabilitas 

(p) sebesar 0,819 yang berarti nilai thitung variabel lama usaha memiliki 

probabilitas (p) < 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti 

bahwa variabel lama usaha secara parsial mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). 

Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa semua variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). 

Tidak dapat dibuktikan, karena adanya variabel yang tidak signifikan yaitu lama 

usaha(X5). 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian  

 Dari hasil analisis penyerapan tenaga kerja industri kendang sentul, bahwa 

koefisien R2 Square sebesar 0,909 atau 90,9%. Artinya bahwa variabel 



 
 

 
 

penyerapan tenaga kerja dipengaruhi sebesar 90,9% oleh variabel upah, biaya 

bahan baku, nilai produksi, modal dan lama usaha. Sedangkan 9,1% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti. R sebesar 0,953 

artinya hubungan antar variabel upah, biaya bahan baku, nilai produksi, modal 

dan lama usaha terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sangat kurang kuat 

karena mendekati 1. 

 Hasil regresi berganda diatas telah menunjukkan bahwa variabel upah, 

biaya bahan baku, nilai produksi, modal dan lama usaha berpengaruh secara 

simultan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dapat diketahui bahwa 

variabel modal  merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

penyerapan tenaga kerja.  

4.8.1 Upah (X1) Penyerapan Tenaga Kerja 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah (X1) memiliki nilai 

koefisien negatif -0,291 yang berarti jika upah ditambah 100% maka rata-rata 

penyerapan tenaga kerja akan berkurang sebesar 0,29 satuan. Variabel upah(X1) 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh 

sig t < 5% (0,006 < 0,05). 

 Hasil regresi tersebut menjelaskan bahwa kenaikan upah tenaga kerja 

berpengaruh negatif kepada penyerapan tenaga kerja di mana apabila industri 

kendang sentul menaikan jumlah upah maka tenaga kerja yang di akan di gunakan 

akan semakin sedikit. Sehingga apabila terjadi peningkatan tingkat upah maka 

usaha itu akan mengurangi penyerapan tenaga kerja dan akan memilih untuk 

menggantikan dengan alat produksi (mesin-mesin yang tidak perlu mengeluarkan 

biaya lebih. 



 
 

 
 

4.8.2 Biaya Bahan Baku (X2) Penyerapan Tenaga Kerja 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Biaya Bahan Baku (X2) 

memiliki nilai koefisien negatif -0,613 yang berarti jika Biaya Bahan Baku 

ditambah atau mengalami kenaikan 100% maka rata-rata penyerapan tenaga kerja 

akan berkurang sebesar 0,61 satuan. Variabel Biaya Bahan Baku (X2)  

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh 

sig t < 5% (0,013 < 0,05). 

 Dalam proses produksi tidak lepas dengan bahan baku yang akan di 

gunakan. Bahan baku yang menggalami kenaikan mempuyai pengaruh kepada 

harga jual, apabila harga di naikan maka mempengaruhi permintaan akan barang. 

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut kecenderungan memanfaatkan tenaga kerja 

yang ada di maksimalkan dan tidak menambah tenaga kerja baru atau bahkan 

akan menguranggi tenaga kerja. 

4.8.3 Nilai Produksi (X3) Penyerapan Tenaga Kerja 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Nilai Produksi (X3) 

memiliki nilai koefisien positif  0,580 yang berarti jika Nilai Produksi ditambah 

atau mengalami kenaikan 100% maka rata-rata penyerapan tenaga kerja akan 

bertambah sebesar 0,58 satuan. Variabel Nilai Produksi (X3)   berpengaruh  

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh sig t < 5% 

(0,035 < 0,05). 

 Nilai produksi memang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Hal ini ketika jumlah nilai produksi menggalami peningkatan maka produsen 

cederung akan meningkatkan jumlah output. Untuk meningkatkan output 



 
 

 
 

pengusaha akan menyerap tenaga kerja yang belum terserap dengan kata lain akan 

menambah tanaga kerja. 

4.8.4 Modal (X4) Penyerapan Tenaga Kerja 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Modal (X4) memiliki nilai 

koefisien positif 0,612 yang berarti jika Modal ditambah kenaikan 100% maka 

rata-rata penyerapan tenaga kerja akan kenaikan sebesar 0,61 satuan. Variabel 

Modal (X4) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang 

ditunjukkan oleh sig t < 5% (0,039 < 0,05). 

 Variabel modal merupakan variabel yang paling dominan dalam 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil, hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisis data bahwa standarisasi (beta) untuk modal mempunyai nilai 

tertinggi yaitu 0,371 serta mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. 

Sehingga modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 

penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah dibandingkan dengan 

faktor-faktor yang lain. Apabila modal kerja dalam suatu usaha besar maka 

responsi pengusaha untuk menambah jumlah tenaga kerjanya juga meningkat, 

karena modal kerja yang besar tentu akan menghasilkan jumlah produksi yang 

besar pula sehingga keuntungan usaha juga akan meningkat. 

4.8.5 Lama Usaha(X5) Penyerapan Tenaga Kerja 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Lama Usaha(X5) memiliki 

nilai koefisien positif  0,009 yang berarti jika Lama Usaha ditambah kenaikan 

100% maka rata-rata penyerapan tenaga kerja akan kenaikan sebesar 0,009 satuan. 

Variabel Lama Usaha(X5) berpengaruh  signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja yang ditunjukkan oleh sig t < 5% (0,819 < 0,05). 



 
 

 
 

 Lama usaha tidak dapat dijadikan sebuah patokan penyerapan tenaga kerja 

terus meningkat. Penyerapan tenaga kerja tidak di tentukan seberapa lama usaha 

berdiri melainkan usaha yang di lakukan. Usaha yang baru atau yang lama apabila 

mempuyai keunggulan di bandingkan usaha yang lain misalnya dalam keunggulan 

kwalitas barang atau jaringan yang luas, maka permintaan akan barang akan 

mengalami peningkatan yang pada intinya akan meningkatkan jumlah tenaga 

kerja yang terserap atau tenaga kerja yang di butuhkan untuk menghasilkan 

barang yang lebih banyak. 

4.8.6 Pembahasan Tentang Faktor yang paling Dominan 

 Pembahasan tentang faktor yang paling dominan terhadap penyerepan 

tenaga kerja. Pada industri kendang dapat dilihat dari hasil regresi pada tabel 

standart koefisien. Faktor yang paling dominan berpengaruh ditunjukkan oleh 

nilai koefisien standarisasi (beta) yang paling besar yaitu pada variabel modal (X4) 

sebesar 0.371. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada, karena dengan 

bertambahnya jumlah modal kerja dalam suatu usaha besar maka responsi 

pengusaha untuk menambah jumlah tenaga kerjanya juga meningkat, karena 

modal kerja yang besar tentu akan menghasilkan jumlah produksi yang besar pula 

sehingga keuntungan usaha juga akan meningkat. 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 
PENUTUP 

 
Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang berhubungan 

dengan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti berusaha 

memberikan beberapa sarat yang erat kaitannya dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan serta temuan hasil analisis. 

5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan tentang pengaruh upah, 

biaya bahan baku, nilai produksi, modal dan lama usaha terhadap penyerpaan 

tenaga kerja industri kendang sentul diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upah berpengaruh signifkan dan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Maksudnya ialah penyerapan tenaga kerja industri kendang sentul di 

pengaruhi oleh upah namun pengaruh upah negatif, sehingga upah yang 

semakin besar akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang akan di gunakan 

(tenaga kerja yang terserap).  

2. Sama halnya dengan upah biaya bahan baku juga berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja dan negatif, sehingga apabila biaya bahan baku 

mengalami peningkatan atau harga naik maka jumlah tenaga kerja yang 

terserap juga mengalami penurunan. 

3. Nilai produksi mempuyai pengaruh signifikan dan positif, berbeda dengan 

upah dan biaya bahan baku. Karena nilai produksi mempuyai pengaruh 

positif maka semakin besar nilai produksi maka tenaga kerja yang terserap 

atau yang akan di gunakan akan bertambah. 



 
 

 
 

4. Modal dengan penyerapan tenaga kerja mempuyai pengaruh signifikan 

dan positif. Maka modal yang semakin tinggi akan meningkatkan tenaga 

kerja yang terserap begitu pula sebaliknya. 

5. Lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Karena penyerapan tenaga kerja tidak di pengaruhi seberapa  lama 

usaha itu berdiri melainkan usaha-usaha yang di lakukan untuk 

berkembang. Misalnya kwalitas barang yang di hasilkan lebih bangus atau 

mempuyai inovasi yang baru dengan adanya itu maka barang yang di 

hasilkan akan di minati yang pada akan meningkatkan output barang dan 

akan menambah tenga kerja karena adanya penambahan output.   

6. Modal (X4) ternyata merupakan variabel yang paling dominan 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Artinya semakin bertambahnya 

modal akan menambah jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri 

kendang sentul. 

5.2 Saran 

1. Walaupun variabel modal berpengaruh secara paling dominan, variabel 

lain hendaknya perlu di perhatikan di mana upah dan biaya bahan baku 

mempuyai pengaruh yang negatif. Artinya apabila kedua variabel 

tersebut menggalami kenaikan (bertambah) maka penyerapan tenaga 

kerja akan menggalami penurunan atau berkurang. 

2. Untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja dapat dilakukan dengan 

meningkatkan unit usaha yang ada atau juga dapat mengembangkan 

usaha yang telah ada, hal ini sangat membantu dalam penyerapan 

tenaga kerja. 



 
 

 
 

3. Diperlukannya bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah terutama dalam memberikan kemudahan dalam 

peminjaman modal kepada industri yang kerap mengalami kesulitan. 
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Lampiran 1 

Data Kuisioner 

Tenaga 

Kerja  

Upah  Biaya Bahan 

Baku  

Nilai 

Produksi 

Modal Lama 

Usaha  

7 300000 4850000 10200000 12000000 6 

8 260000 4600000 10200000 12800000 4 

6 355000 5000000 9800000 11400000 3 

6 330000 5200000 9400000 11000000 4 

8 265000 4650000 11000000 14000000 7 

7 300000 4850000 10500000 12000000 4 

7 330000 4850000 10100000 12000000 3 

10 300000 5000000 12400000 15000000 8 

9 300000 4600000 12000000 14500000 5 

8 270000 4650000 10400000 13000000 6 

7 330000 5000000 10000000 12000000 5 

8 275000 4700000 10200000 12500000 4 

7 350000 4900000 10000000 13000000 5 

7 350000 4800000 10200000 13000000 6 

8 280000 5000000 11000000 14000000 5 

8 285000 4800000 10400000 13000000 5 

8 285000 4700000 10500000 13200000 3 

9 250000 5000000 12200000 14500000 4 

9 260000 4600000 12000000 14900000 6 

7 360000 4900000 10100000 13000000 7 

7 365000 4950000 10500000 13500000 6 

6 300000 5500000 9500000 11900000 5 

8 285000 4750000 11000000 14000000 6 

8 295000 4750000 10800000 13500000 5 

8 295000 4800000 11000000 14000000 4 

7 365000 4950000 10800000 13200000 7 



 
 

 
 

8 300000 4800000 12000000 14000000 6 

10 300000 4800000 12500000 15200000 7 

6 360000 5500000 10000000 11800000 7 

6 330000 5500000 9700000 11700000 5 

8 300000 4800000 12000000 14000000 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2 

 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LU, BB, W, NP, 

Ma 
. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: TK  

 
 
 

Model Summaryb 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .953a .909 .891 .02042 .909 49.819 5 25 .000 1.689 

a. Predictors: (Constant), LU, 

BB, W, NP, M 

       

b. Dependent Variable: TK        

 
 
 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .104 5 .021 49.819 .000a 

Residual .010 25 .000   

Total .114 30    

a. Predictors: (Constant), LU, BB, W, NP, M    

b. Dependent Variable: TK     

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.869 2.262  -.826 .417   

W -.291 .097 -.226 -3.004 .006 .644 1.552 

BB -.613 .230 -.210 -2.661 .013 .585 1.711 

NP .580 .260 .333 2.233 .035 .164 6.083 

M .612 .280 .371 2.183 .039 .126 7.909 

LU .009 .040 .017 .231 .819 .659 1.517 

a. Dependent Variable: 

TK 
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Lampiran 3 
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Foto Bahan Baku  
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