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ABSTRAKSI 
 

 
Furqon, Ahmad Mujahidul. 2014. Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, 
Jumlah Unit Usaha dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada 
Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik Tahun 1998-2012. Skripsi, 
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Brawijaya. Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE.,MS. 

 
Pembangunan ekonomi yang mengarah pada sektor industri dapat 

dijadikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga dalam  
menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk. Oleh sebab itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB sektor industri, upah 
minimum, jumlah unit usaha dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja 
pada sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda dengan 
mengunakan data time series dari tahun 1998-2012.  

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB sektor 
industri, upah minimum, jumlah unit usaha dan investasi, sedangkan variabel 
dependenya adalah penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur. Hasil 
dari penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan keempat variabel 
independen dalam penelitian berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Sedangkan secara parsial variabel PDRB sektor industri dan jumlah unit usaha 
berpengaruh positif dan signifikan, adapun variabel Upah Minimum dan investasi 
secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik. 

 
Kata Kunci: PDRB Sektor Industri, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha, 

Investasi, Tenaga Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang 

berkembang dimana dalam agenda pembangunan ekonominya tidak lain adalah 

bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang salah satunya adalah 

masalah pengangguran dimana akar dari permasalahan ini adalah tingginya 

tingkat populasi yang diikuti dengan besarnya angkatan kerja namun disisi lain 

hal tersebut tidak beriringan dengan kemajuan berbagai sektor perekonomian 

dalam menyerap angkatan kerja sehingga kesenjangan tersebut mengakibatkan 

terjadinya pengganguran. Oleh  sebab itu jika hal tersebut tidak segera diatasi 

maka pengangguran tersebut akan menyebabkan terjadinya kemiskinan yang 

bukan tidak mungkin kondisi tersebut akan berdampak buruk terhadap kondisi 

sosial masyarakat  akibat dari adanya masalah tersebut.  

 Sejalan dengan hal tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan dan manfaatnya maka diperlukan beberbagai macam jalur 

dalam pembangunan tersebut salah satunya adalah melalui jalur industrialisasi. 

Proses industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan 

teknologi, inovasi, spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar negara 

yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang 

mendorong perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, proses industrialisasi 

didalam perekonomian sering juga diartikan sebagai proses perubahan struktur 

ekonomi (Tambunan, 2001). 

Proses industrialisasi ini dirasa sangat penting sabagai jalur untuk 

mencapai percepatan tujuan pembangunan di Indonesia, hal tersebut 

dikarenakan sebelumnya Indonesia mengandalkan sektor pertanian sebagai jalur 
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untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan baik itu perananya terhadap 

PDB maupun sebagai sektor utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja. 

Namun sejalan dengan dinamika perekonomian, sektor pertanian kontribusinya 

terhadap perekonomian semakin berkurang serta sumbangan sektor pertanian 

sebagai penyedia lapangan kerja juga semakin kecil akibat semakin 

berkembangya angkatan kerja tiap tahunya. Namun meskipun demikian untuk 

mencapai tujuan dan aspirasi yang diamanatkan dalam UUD 1945, strategi dan 

kebijakan pembangunan sektor industri harus tetap dilakukan bersama dengan 

sektor-sektor dan bidang-bidang lain dalam ruang lingkup strategi pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia 

(Dumairy, 1997). 

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, 

industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setenagah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan 

perekayasaan industri. Pengertian industri juga meliputi semua perusahaan yang 

mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau secara 

kimia bahan-bahan organis sehingga menjadi hasil baru. 

Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industri) hampir 

selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-negara 

sedang berkembang. Sektor industri dijadikan sebagai sektor pemimpin (leading 

sektor) yang berarti dengan adanya pembangunan industri akan memacu dan 

mengangkat sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa dan sektor pertanian. 

Pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dapat dijadikan 

motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga dalam menyediakan lapangan 

pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi lapangan pekerjaan bagi penduduk 

untuk memenuhi pasar tenaga kerja (Simanjuntak, 1985). 
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Sejalan dengan hal tersebut, saat ini sektor industri manufaktur dijadikan 

oleh negara Indonesia sebagai sektor pengerak utama dalam struktur 

perekonomian nasional. Jika dilihat dari kebijakan makro ekonomi Pemerintah 

baik dari sudut kebijakan fiskal maupun moneter, dapat terlihat bahwa sektor 

industri memegang peranan strategis dalam upaya mencapai sasaran 

pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri menjadi sangat penting 

karena kontribusinya terhadap pembentukan PDB sangat besar.  

Indikator yang menjelaskan hal tersebut adalah bisa dilihat dari struktur 

PDB Indonesia dimana sektor industri manufaktur menjadi sektor yang paling 

tinggi sumbanganya terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan Laporan 

Kemenprin (2013) pada tahun 2004-2012, industri manufaktur memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap PDB, dimana pada tahun 2004 mencapai 

28,07% dan pada tahun 2012 sebesar 23,98%. Meskipun mengalami penurunan, 

akan tetapi peranan sektor industri manufaktur terhadap PDB tetap yang paling 

besar.  

Keadaan demikian juga hampir sama terjadi di Kabupaten Gresik, dimana 

meskipun proporsinya berbeda akan tetapi hingga saat ini Kabupaten Gresik 

merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadikan sektor industri 

manufaktur menjadi salah satu sektor pengerak utama dalam perekonomian 

daerah. Dalam agenda pembangunan ekonomi, Kabupaten Gresik telah 

menjadikan pembangunan potensi wilayah untuk mengatasi berbagai masalah 

ekonomi salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan atau dalam hal ini 

adalah masalah pengangguran yang secara umum juga menjadi masalah yang 

dialami oleh wilayah lain di Indonesia. 

Dengan kondisi geografis yang cukup menguntungkan yang dimana 

Kabupaten Gresik adalah salah satu dari kawasan penyanggah (buffer zone) dari 

kota Surabaya. Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi 
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Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Fungsi wilayah penyanggah bagi 

Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik 

dapat mengatisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri 

Kota Surabaya. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan 

kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis. Terlabih lagi letak 

Kabupaten Gresik berada pada bibir laut Jawa dan didukung adanya pelabuhan 

Gresik maka akan mempermudah kegiatan ekspor-impor barang. 

Adanya keuntungan tersebut maka saat ini industri manufaktur 

merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi salah satu sektor yang 

memiliki nilai sumbangan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Gresik. 

Jika diperhatikan struktur ekonominya dari tahun ke tahun sumbangan dari sektor 

industri manufaktur terhadap PDRB selalu terbesar.  

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Gresik Berdasarkan Harga Konstan 2000 Tahun 

2010-2012 

N

o 

 

 

SEKTOR 

TAHUN 

2010 2011 2012 

RUPIAH 

(Juta) 

% RUPIAH 

(Juta) 

% RUPIAH 

(Juta) 

% 

1 Pertanian 1.433.600 8,51 1.476.440 8,17 1.521.140 7,83 

2 Pertambangan 

dan Pengalian 

727.832 4,32 815.687 4,51 917.299 4,72 

3 Industri 

Manufaktur 

8.541.390 50,73 9.051.121 50,07 9.593.603 49,39 

4 Listrik, Gas, dan 

Air Minum 

335.271 1,99 367.770 2,03 403.661 2,08 

5 Konstruksi 207.945 1,24 227.910 1,26 227.910 1,17 

6 Perdagangan 3.589.995 21,32 3.997.480 22,11 4.439.999 22,86 

7 Angkutan dan 

Komunikasi 

567.951 3,37 610.944 3,38 655.043 3,37 

8 Lembaga 

Keuangan Lain 

609.222 3,62 647.761 3,58 700.669 3,61 

9 Jasa-Jasa 824.232 4,90 881.551 4,88 942.847 4,88 

 Jumlah 16.837.439 100 18.076.664 100 19.424.162 100 

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2013 Data Diolah  
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Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1.1 dimana dari tabel tersebut 

menunjukan bahwa nilai PDRB sektor industri selama 3 tahun tersebut 

merupakan nilai tertinggi dibandingkan sektor lainya dalam tiap tahunya.  

Sementara berdasarkan presentase distribusinya dalam 3 tahun tersebut rata- 

rata bernila 50,06 persen artinya sektor industri merupakan sektor yang paling 

besar dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB kabupaten Gresik. 

Dari penjelasan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten 

Gresik merupakan daerah yang menjadikan sektor industri sebagai prioritas yang 

diharapkan memiliki peranan penting dalam pembangunan. Dalam aspek yang 

lebih luas sektor industri di Kabupaten Gresik ini dijadikan sebagai sektor 

pemimpin (leading sektor) dimana dengan adanya proses pembangunan industri 

akan akan diharapkan dapat memberikan efek yang baik terhadap sektor-sektor 

lainnya seperti sektor pertanian ataun jasa yang kontribusinya masih cukup 

rendah.  

Hal ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan oleh Simanjuntak (1985) 

dimana pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dapat 

dijadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga dalam menyediakan 

lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi lapangan pekerjaan bagi 

penduduk untuk memenuhi pasar tenaga kerja. 

Namun meskipun demikian pada kenyatanya besarnya perkembangan 

nilai dan kontribusi PDRB sektor industri di Kabupaten Gresik ternyata tidak 

diimbangi dengan pertumbuhan tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut. 

Indikator yang menjelaskan hal itu bisa dilihat pada perbandingan laju 

pertumbuhan jumlah PDRB sektor industri dengan laju pertumbuhan tenaga kerja 

di sektor industri Kabupaten Gresik yang ada pada gambar 1.1 dibawah ini. 
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Gambar 1.1 Perbandingan  Laju Pertumbuhan Jumlah PDRB AHK Sektor 

Industri Dengan Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja di Sektor 

Industri Kabupaten Gresik 2007-2012 

 

Sumber: BPS dan Disperindag Kabupaten Gresik 2007-2012 (diolah) 

Dimana pada gambar tersebut menunjukan bahwa dalam 6 tahun terakhir 

pertumbuhan nilai PDRB tidak diimbangi dengan pertumbuhan tenagaga kerja 

yang terserap pada sektor industri, pada tahun 2007 laju pertumbuhan PDRB 

sektor industri yang nilainya mencapai 5,8 persen laju pertumbuhan tenaga kerja 

yang terserap hanya bernilai 0,6 persen, bahkan pada tahun 2009 laju 

pertumbuhan PDRB meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 20,5 persen, 

sedangkan laju pertumbuhan tenaga kerja yang terserap mengalami penurunan 

dibanding tahun sebelumnya yang nilainya hanya mencapai 3 persen. 

Fakta tersebut menunjukan bahwa nilai pertumbuhan PDRB yang tinggi 

masih belum diikuti oleh laju pertumbuhan tenaga kerja yang terserap di sektor 

industri Kabupaten Gresik. Secara teori PDB riil (Dalam aspek daerah adalah 

PDRB rill) harus tumbuh secepat PDB potensial untuk menjaga agar tingkat 

pengangguran tidak meningkat. PDB harus tetap melaju untuk menjaga tingkat 

pengangguran stabil. Jika pengangguran ingin diturunkan, PDB sebenarnya 

harus tumbuh lebih cepat dari PDB potensial. Dengan kata lain, dengan 

meningkatnya PDB atau PDRB maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. 

(Mankiw, 2007 dalam Wicaksono, 2010). 
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Kurang maksimalnya pertumbuhan tenaga kerja yang terserap pada 

sektor industri di Kabupaten Gresik secara langsung berdampak pada jumlah 

pengangguran di daerah tersebut, hal itu dikarenakan sebagai wilayah yang 

struktur ekonominya yang hampir 50 persen ditopang oleh sektor industri maka 

diharapkan sektor tersebut menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi 

termasuk penyedia lapangan kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainya. 

Gambar 1.2 Laju Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik 

2007-2012 

 

   Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2007-2012 (diolah) 

Dari gambar 1.2 menunjukan bahwa bahwa jumlah tingkat penganguran 

terbuka di Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir yaitu dari tahun 

2006 hingga 2012 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2006 angkanya 

mencapai 7,88 persen  lalu mengalami penurunan menjadi 6,72 persen pada 

tahun 2012, akan tetapi selama kurun waktu tersebut nilainya cenderung 

fluktuatif, bahkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari tahun sebelumya 

yang nilainya hanya dikisaran 4,36 persen. 

Angka tersebut menunjukan bahwa meskipun jumlah pengangguran 

mengalami penurun dari tahun 2006 sampai 2012 namun hal tersebut tidak 

terlalu signifikan karena nilainya cenderung fluktuatif, kondisi tersebut 

diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun kedepan. Hal tersebut 

dikarenakan Kabupaten Gresik adalah daerah yang ditopang oleh industri 
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sebagai sektor utama membuat Kabupaten Gresik memiliki tingkat urbanisasi 

yang tinggi, dimana para pencari kerja tersebut melakukan urbanisasi ke 

Kabupaten Gresik karena banyakya jumlah industri yang berpotensi sebagai 

lapangan pekerjaan bagi mereka.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basundoro (2001), dimana 

dengan adanya pabrik maka Kabupaten Gresik kebanjiran buruh dari luar 

daerah. Kondisi tersebut tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk 

juga menjadi tinggi. Dimana pada tahun 2011 hingga 2012 laju pertumbuhan 

penduduk Kabupaten Gresik mencapai angka 1,9 persen. Semenetara  

berdasarkan data Susenas tahun 2010 laju pertumbuhan Kabupaten Gresik 

mencapai 1,6 persen dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi kedua di Jawa 

Timur setelah Kabupaten Sidoarjo. 

Mengacu pada penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya 

sektor Industri manufaktur terutama industri yang ada di Kabupaten Gresik 

merupakan sektor utama dalam perekonomian karena sangat dominan dalam 

pembentukan PDRB. Akan tetapi dalam aspek pembangunan, sebagai sektor 

utama potensi sektor industri di Kabupaten Gresik dalam menyediakan lapangan 

kerja masih belum maksimal, indikatornya adalah tingkat pengangguran yang 

masih cenderung fluktuatif tiap tahunya. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor industri di 

Kabupaten Gresik untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga akan 

mengurangi pengangguran dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam aspek penyerapan tenaga kerja  sektor industri ada beberapa 

faktor yang mempengaruhinya, faktor PDRB sektor industri yang telah dijelaskan 

sebelumnya merupakan variabel bebas pertama pada penelitian ini dimana pada 

gambar 1.2 nilai dari PDRB sektor industri Kabupaten Gresik selama kurun waktu 

6 tahun terakhir nilainya terus mengalami peningkatan. Adapaun faktor lain yang 
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secara teori berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah upah. Pada 

dasarnya persoalan upah masih menjadi topik yang penting untuk dibahas 

karena upah merupakan masalah yang sensitif bagi buruh terutama di sektor 

industri. Upah bagi buruh masih menjadi komponen utama yang menopang 

kehidupan mereka sehari-hari.  

 Adapun dalam penelitian upah yang dimaksud adalah upah minimum 

kabupaten. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh 

para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di 

dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena 

pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka 

disebut Upah Minimum Propinsi atau Kabupaten/Kota. 

Tabel 1.2 Jumlah PDRB Industri, UMK, Jumlah Unit Usaha dan Jumlah  

Investasi Industri Kabupaten Gresik Tahun 2007-2012  

 
No 

 
Tahun  

PDRB 
Industri (Rp) 

UMK  
(Rp) 

Jumlah 
Industri 
 (Unit) 

Investasi 
Industri (Rp) 

1 2007 6.355.144 743.500 6.070 1.426.895 

2 2008 6.691.693 803.652 6.222 1.564.265 

3 2009 8.088.633 971.624 6.392 1.691.991 

4 2010 8.541.390 1.010.400 6.559 1.524.226 

5 2011 9.051.121 1.133.000 6.758 4.545.670 

6 2012 9.593.602 1.257.000 6.836 9.588.136 

  Sumber: Disperindag, BPM dan Disnaker Kabupaten Gresik 2007-2012 

 

Dari tabel 1.2 tersebut menunjukan bahwa selama periode 2007 sampai 

2012 nilai upah minimum Kabupaten Gresik mengalami kenaikan dimana pada 

tahun 2007 nilainya hanya Rp 743.500 terus mengalami kenaikan sampai pada 

tahun 2012 yang nilainya mencapai Rp 1.257.000. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Rini Sulistiawati (2012) Menjelaskan bahwa Upah Minimum 

mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya 

apabila terjadi kenaikan upah minimum, maka berpotensi untuk menurunkan 

penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. 
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Faktor yang ketiga adalah jumlah unit usaha atau jumlah perusahaan 

industri manufaktur sektor industri manufaktur, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Karib (2012) yang menjelaskan bahwa variabel jumlah unit usaha 

berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri Propinsi Sumatra Barat, dimana dengan semakin banyak jumlah unit 

usaha maka semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang terserap. Dari tabel 

1.2 menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir jumlah unit usaha di 

Kabupaten Gresik nilainya selalu meningkat dimana pada pada tahun 2007 

jumlahnya yang hanya mencapai  6.070 unit meningkat menjadi 6.836 unit di 

tahun 2012. 

Selain itu faktor terakhir dalam penelitian ini yang juga secara teori 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah nilai investasi. Menurut 

Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus 

menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 

pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dari 

tabel 1.2 menunjukan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir nilai investasi sektor 

industri di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dimana pada tahun 2007 

nilai investasinya yang hanya mencapai 1.426.895 pada tahun 2012 mengalami 

kenaikan menjadi 9.588.136. 

Di Indonesia, industri manufaktur dikelompokkan menjadi 4, yaitu industri 

besar, menenggah, kecil, dan mikro. Dalam penelitian ini industri yang dimaksud 

adalah industri manufaktur yang berskala besar menenggah dan kecil, hal 

tersebut dikarenakan menrut Disperindag Kabupaten Gresik, nilai PDRB sektor 

industri di Kabupaten Gresik hanya terbentuk dari nilai output ketiga jenis industri 

tersebut sedangkan industri berskala mikro tidak berkontribusi terhadap 

pembentukan  PDRB. 
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Berdasarkan pada fakta serta uraian sebelumnya, agar potensi yang ada 

pada sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik bisa maksimal maka 

diperlukan analisis terhadap  faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja di sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik untuk 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga akan mengurangi 

pengangguran yang akhirnya bermuara pada keberhasilan tujuan pembangunan 

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Mengacu pada hal tersebut 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha dan Investasi Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten 

Gresik”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas maka masalahnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha dan 

Tingkat Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri 

Manufaktur di Kabupaten Gresik? 

2. Faktor manakah dari PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha dan 

Tingkat Investasi yang Pengaruhnya Paling Dominan Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten 

Gresik? 
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 1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, upah minimum, jumlah 

unit usaha, dan investasi sektor industri terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik. 

2. Untuk mengetahui faktor mana yang memiliki pengaru paling dominan 

terhadap penyerapan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri 

manufaktur di Kabupaten Gresik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penulisan tersebut, maka manfaat yang dapat diambil dalam 

penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintahan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan 

atau informasi bagi Pemerintah di Kabupaten Gresik dalam membuat 

regulasi terkait dengan arah kebijakan sektor industri manufaktur melalui 

berbagai aspek yang lebih tepat sehingga dapat meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja yang nantinya dapat mengurangi 

pengangguran. 

2. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

bagaimakah peyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur di 

Kabupaten Gresik sehingga dapat digunakan sebagai refrensi untuk 

menyusun rencana kerja kedepanya.  

3. Bagi ilmu pengetahuan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai kajian pustaka, referensi, ataupun dokumentasi dalam 

penelitian yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja sektor industri 

manufaktur. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Sesuai dengan permasalahan yang peneliti ambil, maka ada beberapa 

teori yang dirasa sesuai dengan penelitian ini, yaitu : 

2.1.1 Teori Industri 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang beberapa teori yang terkait dengan 

industri. 

2.1.1.1 Pengertian Industri 

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, 

industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan 

perekayasaan industri. Pengertian industri juga meliputi semua perusahaan yang 

mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau secara 

kimia bahan-bahan organis sehingga menjadi hasil baru. 

Sedangkan menurut Sukirno (2000) industri adalah suatu kegiatan 

mengolah bahan mentah atau setenagah jadi menjadi barang jadi yang memiliki 

nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Industri sebenarnya dibedakan 

atas beberapa macam, antara lain berdasarkan skala usahanya, jumlah tenaga 

kerjanya, dan besar keilnya modal yang digunakan 

Sektor industri manufaktur yaitu sektor yang mencakup semua 

perusahaan atau usaha di bidang industri yang melakukan kegiatan mengubah 

barang dasar menjadi barang jadi atau setenagah jadi dan atau barang yang 

kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk dalam sektor 

ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan pekerjaan 

perakitan (assembling) dari suatu industri (Badan Pusat Statistik, 2003). 
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Sektor industri sering disebut sebagai leading sector atau sektor 

pemimpin. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan industri, maka 

akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti 

sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan 

merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. 

Sektor jasa juga turut berkembang dengan berdirinya lembaga keuangan, 

lembaga pemasaran, dan sebagainya, yang semuanya akan mendukung lajunya 

pertumbuhan industri (Arsyad, 1992). 

2.1.1.2 Klasifikasi Industri 

a. Jenis industri berdasarkan pengelompokan tenaga kerja 

Pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibedakan 

menjadi empat kriteria, antara lain (BPS, 2003): 

1. Industri Besar: industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang 

atau lebih 

2. Industri menegah: industri yang menggunakan tenaga kerja antara 

20-99 orang 

3. Industri kecil: industri yang mengunakan tenaga kerja antara 5-19 

orang 

4. Industri mikro/rumah tangga: industri yang menggunakan tenaga kerja 

kurang dari 5 orang. 

b. Jenis industri berdasarkan nilai asset netto yang diatur dalam undang 

undang No.9 Tahun 1995, dimana: 

1. Industri Besar: usaha yang memiliki asset netto (tanpa gedung dan 

tanah) sebesar 10 milyar keatas. 

2. Industri menegah:  usaha yang memiliki asset netto (tanpa gedung 

dan tanah) antara 200 juta sampai 10 milyar. 
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3. Industri kecil dan Mikro: usaha yang memiliki asset neto (tanpa 

gedung dan tanah ) tidak lebih dari 200 juta. 

c. Jenis Jenis Industri berdasarkan Klasifikasi atau berdasarkan SK menteri 

Perindustrian No. 19/M/I/1986 

Berdasarkan Internasional Standart of Industrial Clasification 

(ISIC), dengan berdasarkan pendekatan kelompok komoditas industri 

manufaktur terbagi atas beberapa kelompok komoditas. 

 

Tabel 2.1 Kelompok Komoditas Industri Manufaktur 

 

Kode  Kelompok Industri 

31 Industri Makanan, minuman, tembakau 

32 Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit 

33 Industri kayu dan barang barang dari kayu termasuk perabotan 

rumah tangga 

34 Industri kertas dan barang barang dari kertas, percetakan dan 

penerbitan 

35 Industri kimia dan barang barang dari kimia, minyak bumi, batu 

bara, karet, dan plastik  

36 Industri bahan galian  bukan logam, kecuali minyak bumi dan 

batu bara 

37 Industri logam dasar 

38 Industri barang dari logam, mesin dan peralatan  

39 Industri pengolahan lainya. 

Sumber : Kementerian Perindustrian dan Perdagangan 

 

2.1.1.3 Hubungan Industrial 

 Menurut Simanjuntak (1985) Hubungan industrial adalah keseluruhan 

hubungan kerjasama antara semua pihak yang tersangkut dalam proses 

produksi di suatu perusahaan, terutama antara pengusaha dengan pekerja dan 

serikat pekerja. Hubungan yang serasi antara pengusaha dengan karyawan dan 

serikat pekerja sangat diperlukan bukan saja untuk menjamin kelangsungan 
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perusahaan dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka menjaga kepentingan 

berbagai pihak tersebut, pemerintah bertanggung jawab bukan saja menjaga 

adanya keserasian hubungan kerja di perusahaan, akan tetapi juga mendorong 

pengembangan serikat pekerja dan organisasi pengusaha.  

Pengusaha dan pekerja pada dasarnya harus secara bersama-sama 

memikirkan dan merumuskan usaha-usaha yang akan dilaksanakan untuk 

pengembangan perusahaan serta membicarakan dan menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. Bentuk kerjasama seperti ini akan lebih terjamin dan lancar bila 

pengusaha dan pekerja sama-sama saling mengerti akan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai partner dalam produksi, kelangsungan dan keuntungan 

perusahaan. Kesadaran yang demikian akan menciptakan lingkungan dan 

suasana kerja yang tentram di mana terdapat sifat kegotong-royongan, toleransi, 

tenggang rasa, bantu-membantu, pengendalian diri dan saling hormat-

menghormati. 

2.1.2  Teori Ketenagakerjaan 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang beberapa teori yang terkait 

dengan ketenagakerjaan. 

2.1.2.1 Tenaga Kerja 

Simanjuntak (1985) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk 

yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan 

melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga 

dengan batasan umur 15 tahun.  

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan 

dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja 

memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya 
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yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang 

diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah (Boediono, 1992). 

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga kerja 

adalah tiap orang yang mampu  melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun 

di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang 

ketenagakerjaan, ketetapan batas usia kerja penduduk Indonesia adalah 15 

tahun.  Tenaga kerja atau yang disebut Penduduk Usia Kerja (PUK) terdiri dari 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk 

yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja 

dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setenagah 

menganggur.  

Tanaga kerja terdiri dari angkatan kerja atau Labor Force dan bukan 

angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bekerja, (2) 

golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk 

bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan 

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

pendapatan lainnya (Simanjuntak, 1985). 

Menurut Swastha (2000) tenaga kerja dapat dibedakan sesuai dengan 

fungsinya, yaitu :  

a. Tenaga Kerja Eksekutif. Tenaga kerja ini mempunyai tugas dalam 

pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajemen, 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengordinir dan 

mengawasi.  

b. Tenaga Kerja Operatif. Jenis tenaga kerja ini adalah pelaksana yang 

melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibebankan kepadanya.  
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2.1.2.2 Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk 

bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi kesempatan kerja ini akan 

menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang 

tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang 

tersedia (Tambunan, 2001). 

Menurut Suroto (1998), kesempatan kerja adalah keadaan atau jumlah 

orang yang sedang mempunyai pekerjaan dalam suatu wilayah. Dengan kata 

lain, kesempatan kerja disini tidak menunjukkan pada potensi tetapi pada fakta 

jumlah orang yang bekerja. Kalau dikatakan bahwa pertumbuhan industri A telah 

berhasil meningkatkan kesempatan kerja sebanyak 3 persen, itu berarti industri A 

telah menambah jumlah orang yang bekerja di industri A sebanyak 3 persen. 

Sementara menurut BPS (2003) yang dimaksud dengan kesempatan 

kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu 

perusahaan atau instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga 

kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau 

seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Adapun yang 

dimaksud lapangan kerja adalah bidang kegiatan dari usaha atau pekerja atau 

instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. 

2.1.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut Badan Pusat Statistika, penyerapan tenaga kerja adalah 

banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha 

atau lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua 

tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia 

mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun 

lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana 

seseorang bekerja atau pernah bekerja. 
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Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya 

permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan 

besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah tenaga kerja untuk 

menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja 

besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain (Sumarsono, 

2003). 

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. 

Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan 

jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. 

Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. 

Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat 

perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, 

secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan 

tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional 

(Simanjuntak, 1985).  

2.1.2.4 Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan 

kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini 

berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang 

membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (utility) kepada si pembeli. 

Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena memproduksikan 

barang untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Oleh karena itu, kenaikan 

permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan 

permintaan masyarakat akan barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga 

kerja seperti itu disebut “derived demand “ (Payaman Simanjuntak, 1985). 

Adapun dasar yang digunakan seorang pengusaha untuk menambah atau 

mengurangi jumlah tenaga kerja, yaitu:  
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1. Pengusaha perlu memperkirakan tambahan hasil (output) yang diperoleh 

pengusaha sehubungan dengan penambahan seorang tenaga kerja. 

Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marginal atau 

marginal physical product dari karyawan atau disingkat MPPL. 

 2 Pengusaha menghitung jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha 

dengan tambahan hasil marginal tersebut. Jumlah uang ini dinamakan 

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

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

dikalikan dengan harganya per unit (P). 

MR = VMPPL = MPPL x P …….(2.1) 

 Keterangan:  

MR           = Marginal Revenue, penerimaan marginal  

VMPPL   = Value marginal physical product of labor, Nilai pertambahan   

hasil    marginal dari karyawan  

MPPL       =  Marginal physical product of labor 

 P         = Harga jual barang yang diproduksikan per unit. 

 Akhirnya pengusaha akan membandingkan MR tersebut dengan biaya 

memperkerjakan tambahan seorang karyawan tadi. Jumlah biaya yang 

dikeluarkan pengusaha sehubungan dengan memperkerjakan tambahan 

seorang karyawan adalah upahnya sendiri (W) dan dinamakan biaya marginal 

atau marginal cost (MC). Bila tambahan penerimaan marginal (MR) lebih besar 

daripada biaya mempekerjakan orang yang menghasilkannya (W), maka 

memperkerjakan tambahan orang tersebut akan menambah keuntungan 

pengusaha. Dengan kata lain, pengusaha akan terus menambah jumlah 

karyawan selama MR lebih besar daripada W.  
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Gambar: 2.1 Kurva Fungsi Permintaan Tenga Kerja    
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         Sumber: Simanjutak 1985 

Garis DD menggambarkan besarnya nilai hasil marginal tenaga kerja 

(value marginal physical product of labor, VMPPL) untuk setiap tingkat 

penempatan pekerja. Bila misalnya jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan 

sebanyak OA = 100 orang, maka nilai hasil kerja yang ke-100 dinamakan 

VMPPL dan besarnya sama dengan: MPPL x P = W1. Nilai ini lebih besar 

daripada tingkat upah yang sedang berlaku (W). Oleh sebab itu laba pengusaha 

akan bertambah dengan menambah tenaga kerja baru. Pengusaha dapat terus 

menambah laba perusahaan dengan memperkerjakan orang hingga ON. Di titik 

N pengusaha mencapai laba maksimum dan nilai MPPL x P sama dengan upah 

yang dibayarkan kepada tenaga kerja. 

Selain itu berdasarkan teori (Ehrenberg dan Smith, 1994 dalam Lestari, 

2011) yang menjelaskan bahwa Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 

perubahan tingkat upah dan perubahan faktor – faktor lain yang mempengaruhi 

permintaan hasil produksi: 
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 1. Perubahan Tingkat Upah 

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya 

produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik maka 

akan terjadi : 

a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, 

yang selanjutnya akan meningkat pula harga per unit barang yang 

diproduksi. 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 “. 

b. 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 “ substitution effect “ 

2. Faktor Lain Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja 

Faktor-faktor tersebut antara lain : 

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

yang bersangkutan. Dalam hal ini apabila permintaan hasil produksi 

perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas 

produksinya . Untuk itu produsen akan menambah penggunaan tenaga 

kerjanya. Keadaan ini mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja 

tergeser kekanan.  
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b. Harga Barang – Barang Modal  

Apabila harga barang – barang modal turun, maka biaya produksi 

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

Pada keadaan ini produsen cenderung untuk meningkatkan produksi 

barangnya karena permintaan bertambah besar. Disamping itu 

permintaan akan tenaga kerja dapat bertambah besar karena 

peningkatan kegiatan perusahaan. 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. 

2.1.2.5 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja 

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat 

disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam 

jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) 

merupakan individu yang bebas mengarnbil keputusan untuk bekerja atau tidak. 

Sedangkan Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan 

kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini 

berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa 

Penawaran tenaga kerja dari tiap-tiap keluarga merupakan fungsi tingkat 

upah yang berlaku. Penawaran tenaga kerja untuk suatu daerah adalah 

perjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di daerah tersebut. 

Demikian juga permintaan akan tenaga kerja dari suatu perusahaan merupakan 

fungsi tingkat upah yang berlaku. Jumlah permintaan akan tenaga kerja di suatu 

daerah tertentu, adalah perjumlahan permintaan dari seluruh pengusaha yang 

ada di daerah tersebut. Jumlah penawaran dan permintaan di daerah yang 
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bersangkutan kembali menentukan tingkat upah dan jumlah penempatan untuk 

waktu-waktu berikutnya. (Simanjutak 1985) 

Gambar 2.2 Kurva Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja di Suatu     

Daerah atau Negara 

       

            Sumber: Payaman Simanjutak 1985 

Gambar 2.2 menunjukan bahwa perpotongan antara pernawaran (Sn) 

dan permintaan (Dn) disebut titik ekuilibrium, menentukan besarnya penempatan 

atau jumlah orang yang bekerja (Ln) dan tingkat upah yang berlaku (Wn) yang 

kemudian dipakai sebagai patokan baik oleh keluarga maupun oleh pengusaha 

di daerah yang bersangkutan Sn dan Dn. Gambar diatas dapat dipandang 

sebagai penawaran dan perminaan untuk suatu negara. Penawaran tenaga kerja 

untuk negara dapat dipandang sebagai perjumlahan dari tiap-tiap daerah dalam 

negara itu atau perjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di 

negara tersebut. 

2.1.3 Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Menurut Arsyad (1992) PDRB dalah sejumlah nilai tambah produksi yang 

ditimbulkan oleh berbagai sector atau lapangan usaha yang melakukan kegiata 

usahanya di suatu daerah atau regional. Sedangkan berdasarkan BPS (2003), 

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang 
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ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan 

kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). 

Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri 

manufaktur, sampai dengan jasa.  

Produk Domestik Regional Bruto (Gross Regional Domestic Product, 

GRDP) adalah total nilai atau harga pasar (market price) dari seluruh barang dan 

jasa akhir (final goods and services) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian 

daerah selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB adalah konsep 

pengukuran tingkat kegiatan produksi dan ekonomi aktual suatu wilayah. PDRB 

merupakan salah satu ukuran atau indicator yang secara luas digunakan untuk 

mengukur kinerja ekonomi daerah (regional economic performance) atau 

kegiatan makroekonomi daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

PDRB dapat dijadikan suatu indikator untuk mengetahui dan mengukur kondisi 

perekonomian maupun pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah pada kurun 

waktu tertentu. 

Dalam melakukan perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 cara 

pendekatan: 

a. Pendekatan Produksi 

Dalam pendekatan produksi, PDRB dihitung dari nilai tambah dari 

barang dan jassa yang diproduksi dalam suatu kegiatan ekonomi di suatu 

daerah dikurangi dengan biaya antara masing masing total produksi 

brutotiap kegiatan subsector atau sektor dalam jangka tertentu. Nilai 

tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan biaya antara bahan 

baku atau penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.  

b. Pendekatan Pendapatan 

Dalam pendekatan pendapatan, PDRB dihitung berdasarkan nilai 

tambah brutodari jumlah upah atau gaji, sewa tanah, bunga modal, dan 
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keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung 

lainya. 

c. Pendekatan Pengeluaran 

Dalam pendekatan pengeluaran, PDRB dihitung dengan 

menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga, swasta, 

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, serta ekspor neto 

(hasil dari penjumlahan ekspor dikurangi jumlah impor). 

Adapun hasil penghitungan PDRB disajikan atas harga berlaku dan harga 

konstan: 

a. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku 

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh NTB 

(Nilai Tambah Bruto) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, 

yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar 

harga berlaku yang didapat dari pengurangan NPB (Nilai Produksi Bruto) 

/Output dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga 

berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang 

dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, 

subsektor, dan sektor.  

b. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan 

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama 

dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan 

harga suatu tahun dasar tertentu. NTB atas dasar harga konstan 

menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh 

perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga 

suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar konstan berguna 

untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara kesuluruhan atau sektoral. 
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Juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari 

tahun ke tahun. 

2.1.4 Investasi  

Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan 

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti atau menambah barang 

modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang 

dan jasa di masa depan, dengan perkataan lain investasi adalah kegiatan 

perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian 

(Sukirno, 2003).   

Sedangkan menurut Mankiw (2003) Investasi merupakan salah satu 

komponen dari pembentukan pendapatan nasional atau PDB, sehingga 

pertumbuhan investasi akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan 

nasional. Dengan memperhitungkan efek pengganda, maka besarnya 

persentase pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan menjadi lebih besar dari 

besarnya persentase pertumbuhan investasi. 

Sementara menurut Dumairy (1997) investasi adalah penambahan 

barang modal secara neto positif. Seseorang yang membeli barang modal tetapi 

ditujukan untuk mengganti barang modal yang telah mengalami kerusakan dalam 

proses produksi bukanlah merupakan investasi, tetapi disebut dengan pembelian 

barang modal untuk mengganti (replacement). Pembelian barang modal ini 

merupakan investasi pada waktu yang akan datang. 

Adapaun menurut Sukirno (2003) yang digolongkan sebagai investasi 

meliputi pengeluaran: 

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan 

produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan 

perusahaan. 
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2. Pengeluaran untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, 

bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. 

3. Pertamabahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan 

mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun 

perhitungan pendapatan nasional. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2011) dimana 

dalam pembangunan regional, penanaman modal atau investasi memegang 

peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi 

memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan 

ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan 

meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dalam perekonomian makro 

kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan 

nasional. Peningkatan dalam permintaan agregat tersebut akan membawa 

peningkatan pada kapasitas produksi suatu perekonomian yang kemudian akan 

diikuti oleh pertambahan dalam kebutuhan akan tenaga kerja untuk proses 

produksi, yang berarti peningkatan dalam kesempatan kerja. 

Menurut Sukirno (2003) menjelaskan bahwa faktor faktor utama yang 

menentukan tingkat investasi dalam suatu perekonomian antara lain yaitu: 

1.  Tingkat keuntungan yang diramalakan akan diperoleh dimasa depan. 

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan 

gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis jenis investasi yang 

kelihatanya mempunyai prospek yang baik dan dapat dilaksanakan. 

Semakin baik keadaan masa depan, semakin besar tingkat keuntungan 

yang akan diperoleh perusahaa. 

2.  Kemajuan Teknologi 

Pada umunya semakin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, 

semakin banyak pula kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh 
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pengusaha. Untuk melakukan hal tersebut, para pengusaha harus 

membeli barang-barang modal yang baru dan adakalahnya juga harus 

mendirikan bangunan atau pabrik yang baru. Maka semakin banyak 

pembaharuan maka semakin tinggi tingkat investasi yang akan tercapai. 

3. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahanya 

Dalam analisis mengenai penentuan pandapatan nasional pada 

umumnya dianggap investasi yang dilakukan para pengusaha adalah 

berbentuk investasi otonomi. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi 

akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan 

yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang dan 

jasa. Keuntungan perusahaan yang tinggi tersebut akan bertambah tinggi 

dan akan emdorong dilakukanya lebih banyak investasi.   

4.  Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan 

Ketika perusahaan mengalami peningkatan keuntungan, pada umumnya 

keuntungan yang diperoleh tersebut akan disalurkan untuk meningkatkan 

produksi. Dengankata lain akan meningkatkan investasi perusahaan 

tersebut. Adanya peningkatan keuntungan tersebut membuat perusahaan 

berusaha untuk lebih meningkatkan keuntunganya lagi di masa depan 

sehingga perusahaan meningkatkan lagi investasinya guna mencapai 

tingakat keuntungan yang diharapakan lebih besar.  

2.1.5 Teori Upah 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian 

upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh 

atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 

persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja. Menurut 
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Simanjuntak (1985) pada dasarnya teori yang mendasari sistem pengupahan 

adalah: 

1. Upah Menurut Kebutuhan  

    Ajaran Karl Marx pada dasarnya berpusat pada 3 hal, yaitu :  

a. Teori Nilai  

Karl Marx berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber 

nilai ekonomi. Jadi nilai suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau 

dari jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi barang 

tersebut. akibat dari teori ini adalah harga barang berbeda menurut 

jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi 

tersebut. 

b. Teori Pertentangan Kelas  

Dalam hal ini Karl Marx berpendapat bahwa kapitalis selalu berusaha 

untuk menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi 

penggunaan buruh. Dengan demikian akan menimbulkan pengangguran 

besar-besaran. Dengan adanya pengangguran ini pengusaha dapat 

menekan upah. Akibat dari sistem ini adalah bahwa tiada jalan lain bagi 

buruh kecuali untuk bersatu merebut kapital dari pengusaha menjadi 

milik bersama. 

c. Terbentuknya Masyarakat Komunis  

Sebagai konsekwensi dari kedua ajaran Karl Marx tentang teori nilai dan 

pertentangan kelas adalah terbentuknya masyarakat komunis. Dalam 

masyarakat ini seseorang tidak menjualkan tenaga kerjanya kepada 

orang lain, tetapi masyarakat itu melalui partai buruh akan mengatur apa 

dan berapa jumlah produksi. Dalam masyarakat impian Marx tersebut, 
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“tiap orang harus bekerja menurut kemampuannya, dan tiap orang 

memperoleh menurut kebutuhannya.” 

2.  Upah Sebagai Imbalan  

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka 

memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor 

produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan 

menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari 

faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan 

sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil 

marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Dengan 

kata lain tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha adalah:  

W = VMPPL = MPPL × P …………………………………(2.2)    

Keterangan:  

W            = tingkat upah yang dibayarkan pengusaha kepada karyawan  

P             = harga jual barang dalam rupiah per unit barang;  

MPPL    = marginal physical product of labor atau penambahan hasil marjinal            

perkerja, diukur dalam unit barang per unit waktu 

 VMPPL  = value of marginal physical product of labor atau nilai pertambahan            

hasil marjinal pekerja atau karyawan  

Nilai pertambahan hasil VMPPL, merupakan nilai jasa yang diberikan 

oleh karyawan kepada pengusaha. Sebaliknya upah, W, dibayarkan oleh 

pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan terhadap jasa karyawan yang 

diberikan kepada pengusaha.   

Dalam rangka memaksimalkan keuntungan, pengusaha memberikan 

imbalan kepada setiap faktor produksi sebesar nilai tambahan hasil marjinal 

masing-masing faktor produksi tersebut. Imbalan terhadap modal disebut 

rendemen. Tingkat renedemen mencerminkan harga satu unit modal. Seperti 
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halnya tingkat upah dalam persamaan (2.1), maka tingkat rendemen sama 

dengan nilai tambahan hasil marjinal dari satu unit modal, sehingga:  

r = VMPPL = MPPL × P …………………………..(2.3) 

 keterangan: 

 r       = tingkat rendemen modal 

  VMPPL     = nilai pertambahan hasil marjinal modal atau value of   marginal 

physical product of capital  

P      = harga jual barang produksi  

Dengan asumsi bahwa terdapat mobilitas sempurna atas tenaga 

kerja dan modal, maka tingkat upah di berbagai perusahaan seharusnya 

sama, dan tingkat rendemen di berbagai alternatif investasi juga sama. 

2.1.5.1 Upah Minimum 

Sementara Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang 

digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah 

kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 

2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-

beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi.  

Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan terendah (minimum) 

sebagai imbalan dari pengusaha yang diberikan kepada karyawan untuk suatu 

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

bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan 

perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri 

maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 

8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral 

regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional 
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yang dimiliki oleh setiap daerah.  Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari 

upah pokok dan tunjangan tetap (Pratomo dan Saputra, 2011).  

Adapun menurut Undang Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa 

upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai 

dengan 1 (satu) tahun. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting dari 

upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu adalah: 

a) Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh 

pada waktu pertama kali dia diterima bekerja. 

b) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh 

secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan 

rumah tangga. 

Dalam aspek pasar tenaga kerja kompetitif atau persaingan sempurna, 

pengusaha dan tenaga kerja dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pasar 

kerja, sehingga alokasi tenaga kerja dapat terjadi pada suatu ekuilibrium yang 

efisien. Dalam pasar ini, dengan menggunakan pendekatan maksimisasi profit, 

pengusaha akan mempekerjakan karyawannya sampai marginal cost mereka 

sama dengan Marginal revenue product of labour. (Pratomo dan Saputra, 2011).  

Gambar 2.3 menunjukkan kondisi keseimbangan harga dan tenaga kerja 

dilihat dari model kompetitif. Kurva permintaan tenaga kerja digambarkan 

menurun (downward sloping) menunjukkan marginal revenue product of labour 

(MRP). MRP yang menurun ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap output 

(produktivitas) akan meningkat pada tingkat yang lambat laun menurun 

(diminishing rate) ketika tenaga kerja ditambah. Di sisi lain, kurva penawaran 

tenaga kerja adalah menaik (upward sloping) menggambarkan alternatif-alternatif 

penerimaan yang diterima oleh pekerja. 
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Gambar 2.3 Kurva Upah Minimum di Pasar Kompetitif  

 

                Sumber: Pratomo dan Saputra, 2011 
 

Tingkat keseimbangan dari tingkat upah dan tenaga kerja ditunjukkan 

oleh pertemuan antara kurva permintaan (D) dan kurva penawaran (S). Seperti 

yang ditunjukkan oleh gambar 4, tingkat upah keseimbangan adalah W0, 

sedangkan E0 keseimbangan tenaga kerja. Seandainya upah minimum berada 

di atas tingkat keseimbangan W1, kondisi ini akan menciptakan kelebihan 

penawaran tenaga kerja (excess supply of labour) menggambarkan bahwa 

hanya E1 yang akan dipekerjakan dengan jumlah pekerja yang tersedia sebesar 

E2. Kelebihan penawaran ini menyebabkan turunnya tenaga kerja yang akan 

dipekerjakan dari E0 (tingkat keseimbangan) ke E1. E1 secara otomatis 

menunjukkan tingkat keseimbangan yang baru setelah adanya kebijakan upah 

minimum di dalam pasar kompetitif (Pratomo dan Saputra, 2011). 

Menurut Sulistyawati (2012) Melalui suatu kebijakan pengupahan, 

pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai 

dengan standar kelayakan hidup. Upah minimum yang ditetapkan pada masa 

lalu didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum, dan selanjutnya didasarkan 

pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). KHM ini adalah 20 persen lebih tinggi 

dalam hitungan rupiah jika dibandingkan dengan Kebutuhan Fisik Minimum. 
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Peraturan perundangan terbaru, UU No. 13/2003, menyatakan bahwa upah 

minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak, akan tetapi 

perundangan ini belum sepenuhnya diterapkan, sehingga penetapan upah 

minimum tetap didasarkan pada KHM. Pada masa sekarang, kelayakan suatu 

standar upah minimum didasarkan pada kebutuhan para pekerja sesuai dengan 

kriteria di bawah ini:  

1. Kebutuhan hidup minimum (KHM). 

2. Index Harga Konsumen (IHK). 

3. Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya.  

4. Standar upah minimum di daerah sekitar. 

5. Kondisi pasar kerja dan. 

6. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.  

2.1.6  Hubungan Variabel Independen dengan Variable Dependen 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang beberapa teori yang terkait 

dengan hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian 

2.1.6.1 Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja 
 

Pada dasarnya PDRB merupakan output dari kegitan suatu 

perekonomian. Menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes bahwa pasar 

tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila output 

yang diproduksikan naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik (Hal ini 

dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa 

menaikkan output hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan 

penggunaannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Woyanti (2009) 

yang menjelaskan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan dan bersifat positif 
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terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Yang artinya jika PDRB naik 

maka penyerapan tenaga kerja juga akan naik. 

2.1.6.2 Hubungan Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Secara umum naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi 

perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang 

diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi  kenaikan harga 

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

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

produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, 

mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan (Sumarsono, 2003). 

Nicholson (1999) dalam teori pasar tenaga kerja dan dampak upah 

minimum menjelaskan bahwa jika pemerintah menetapkan upah minimum yang 

lebih tinggi dari sebelumnya, maka akan menimbulkan excess di pasar kerja 

karena kenaikan tingkat upah menyebabkan kenaikan biaya produksi sektor riil, 

maka sektor riil akan mengurangi pemakaian tenaga kerja. Itu artinya upah 

minimum berpengaruh secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Sulistiawati (2012) 

Menjelaskan bahwa Upah Minimum berpengaruh signifikan dan mempunyai 

hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. artinya apabila terjadi 

kenaikan upah minimum, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan 

tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. 

2.1.6.3 Hubungan Jumlah Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang 

melakukan  kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga 

maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan 

kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. 
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Hasil penelitian dari Karib (2012) yang menjelaskan bahwa variabel 

jumlah unit usaha berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada sektor industri Propinsi Sumatra Barat, adapun pengaruhnya adalah 

bernilai positif yang artinya semakin banyak jumlah unit usaha maka semakin 

tinggi pula jumlah tenaga kerja yang terserap. 

2.1.6.4 Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Investasi bertujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-

barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi 

barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi berarti 

kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu 

perekonomian dan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang lebih tinggi 

diperlukan pula modal manusia yang mencukupi. (Sukirno, 2003 dalam Lestari 

2011) 

Menurut Sukirno (2003) kegiatan investasi memungkinkan suatu 

masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan 

kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran 

masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan 

investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran 

agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, 

pendapatan nasional serta kesempatan kerja (2) pertambahan barang modal 

sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi (3) investasi selalu 

diikuti oleh perkembangan teknologi. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Rezal Wicaksono (2010) Penelitian yan berjudul pengaruh PDB sektor 

industri, upah riil, suku bunga riil, jumlah unit usaha terhadap tingkat penyerapan 

tenaga kerja pada industri manufaktur sedang dan besar di indonesia tahun 

1990-2008. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan data 

yang akan diolah merupakan data time series. Hasil uji t menunjukkan bahwa 

PDB sektor industri dan upah riil signifikan dan berpengaruh positif, suku bunga 

riil tidak berpengaruh signifikan dan jumlah unit usaha tidak berpengaruh secara 

signifikan. Dari keempat variabel tersebut, variabel upah riil adalah yang paling 

berpengaruh. Variabel PDB sektor industri, upah riil, suku bunga riil dan jumlah 

unit usaha menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri manufaktur sedang dan besar di Indonesia. 

Ayu Wafi Lestari (2011). Penelitian yan berjudul pengaruh jumlah unit 

usaha, nilai nvestasi dan upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja 

industri kecil dan menaggah di Kabupaten Semarang Tahun 1995-2009. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel jumlah unit usaha kecil 

dan menengah pada IKM di Kabupaten Semarang, nilai investasi pada IKM di 

Kabupaten Semarang, dan nilai Upah Minimum Kabupaten berpengaruh 

signifikan terhadap variabel permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan 

Menengah di Kabupaten Semarang. 

Rini Sulistyowati (2012) Penelitian yan berjudul pengaruh Upah Minimum 

terhadap Penyerapan  Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi 

di Indonesia. Penelitian ini mengunakan model path analysis digunakan untuk 

menganalisis pola hubungan antar variabel. Hasilnya adalah upah berpengaruh 

signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga 
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kerja. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

Abdul Karib (2012) Penelitian yan berjudul analisis pengaruh produksi, 

investasi, dan  jumlah unit usaha  terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri di Sumatra Barat Tahun 1997-2008. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasilnya adalah variabel 

Produksi, investasi dan jumlah unit usaha secara bersama-sama bepenrgaruh 

terhadap penyerapan teanga kerja. Variabel Produksi, investasi dan unit usaha 

berpengaruh positif  terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Fauzi Hidayat (2011) Penelitian yan berjudul analisis pengaruh investasi 

dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur di Kabupaten 

Bekasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Hasilnya adalah secara simultan Investasi dan tenaga kerja 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur. 

Secara parsial Investasi berpengaruh signiifikan, sementara tenaga kerja tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur. 

Dimas Dan Nanik Woyanti (2009) Penelitian yan berjudul penyerapan 

tenaga kerja di DKI Jakarta. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasilnya adalah secara silmultan PDRB, 

Upah Riil dan Investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara 

parsial PDRB berpengaruh positif signifikan, Upah rill dan investasi berpengaruh 

negatif. 
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2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat 

disusun kerangka pemikiran teoritis yaitu variabel independen antara lain  PDRB, 

upah minimum, unit usaha dan investasi yang berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja sebagai variabel dependen. Untuk memperjelas penelitian ini, dapat 

dilihat dalam bentuk skema berikut ini : 

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesa dalam penelitian ini adalah :  

1. Diduga PDRB sektor industri berpengaruh positif terhadap penyerapan 

tenaga kerja industri manufaktur sedang dan besar di Kabupaten Gresik 

2. Diduga Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga 

kerja sector industri manufaktur di Kabupaten Gresik 

3. Diduga Jumlah Unit Usaha industri berpengaruh positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik 

4. Diduga Investasi sektor industri berpengaruh positif terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik 

5. Semua variabel diduga secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif ditujukan untuk 

mengetahui berapa besarnya variabel-variabel (berupa angka). Variabel-variabel 

tersebut tersusun dalam sebuah model yang diestimasi dengan alat analisis 

regresi yang kemudian hasilnya akan dideskripsikan. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengambil populasi seluruh Kabupaten Gresik. Alasan 

pemilihan populasi di Kabupaten Gresik adalah ketersediaan data pertumbuhan 

sektor industri manufaktur yang menjadi sektor penyumbang terbesar pada 

perekonomian Kabupaten Gresik sehingga hal tersebut memiliki potensi dalam 

menyerap tenaga kerja. Selain faktor tersebut, pertimbangan domisili penulis 

juga menjadi faktor pengambilan lokasi Kabupaten Gresik sebagai pemilihan 

lokasi penelitian.  

3.3 Definisi Operasional 

Untuk menghidari terjadinya pengertian ganda terhadap istilah-istilah 

yang digunakan serta untuk memberikan batasan yang tegas dalam penelitian 

ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional sebagai berikut:  

1. Penyerapan Tenaga Kerja (Y) adalah jumlah tenaga kerja yang 

bekerja pada industri manufaktur di Kabupaten Gresik yang dinyatakan 

dalam satuan jiwa. 

2. PDRB (X1) adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang 

ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu 

(provinsi dan kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu. 



43 

 

 

 

Adapun dalam hal ini adalah nilai PDRB sektor industri manufaktur 

atas dasar harga konstan 2000 di Kabupaten Gresik yang dinyatakan 

dalam rupiah. 

3. Upah Minimum (X2) adalah  penerimaan bulanan terendah (minimum) 

sebagai imbalan dari pengusaha yang diberikan kepada karyawan 

dalam bentuk uang di Kabupaten Gresik, yang ditetapkan atas dasar 

suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan sebagaimana 

yang telah diatur dalam PP No. 8/1981. Adapun upah minimum dalam 

hal ini adalah upah minimum Kabupaten Gresik atau UMK yang 

dinyatakan dalam rupiah. 

4. Jumlah Unit Usaha (X3) adalah Jumlah unit usaha industri sektor 

industri di Kabupaten Gresik yang dinyatakan dalam satuan unit. 

5. Investasi (X4) adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan 

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti atau menambah 

barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk 

memproduksi barang, adapun investasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nilai investasi riil sektor industri manufaktur di 

Kabupaten Gresik yang dinyatakan dalam rupiah. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumbernya 

langsung, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini 

sember data diperoleh dari BPS, Disnaker, Dinas Perindustrian serta BPMP 

Kabupaten Gresik. Adapun data yang digunakan dalam penelitian kali ini data 

time series atau deret waktu yaitu dari tahun 1998-2012.  
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3.5  Metode Analisis 

Untuk melihat bagaimanah pengaruh Pengaruh PDRB Sektor Industri, 

Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik, penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda dengan pendekatan OLS (Ordinary 

Least Square). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 

yaitu tahun 1998 sampai 2012. Pada penelitian ini menggunakan aplikasi 

komputer berupa SPSS 16 dan E-Views 6. 

   Analisis regresi berganda adalah kecenderungan satu variabel, variable 

dependen, pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan. Analisis 

regresi berganda digunakan untuk menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata 

hitung atau nilai rata-rata variable dependen atas dasar nilai tetap variabel yang 

menjelaskan diketahui (Gujarati, 2004). Adapun model persamaanya adalah 

sebagai berikut: 

 
Y = β0 + β1X1 + β2 X2 + β3X3 + β4X4 + e…………(3.1) 

Yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk Logaritma sebagai berikut: 

LogY = β0 + β1LogX1 + β2Log X2 + β3LogX3 + β4LogX4 + e...(3.2) 

Dimana: 

Y  =  Jumlah tenaga kerja yang terserap (satuan jiwa) 

Β0   =  Konstanta 

β1, β2, β3, β4  =  Koefisien masing masing variable Independen 

X1    =  PDRB sektor industri manufaktur (Rupiah) 

X2   =  Upah Minimum Kabupaten Gresik (Rupiah) 

X3                 =  Jumlah unit usaha industri manufaktur (satuan unit)  

X4   =  Investasi sektor industri Kabupaten Gresik (Rupiah) 

e               =  Error 
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3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Pada dasarnya pengujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk 

melakukan penaksiran. Menurut Gujarati (2004), sebuah model penelitian secara 

teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat bila memenuhi uji 

asumsi klasik dalam regresi, yaitu meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Menurut Gujarati (2004) Uji normalitas mengasumsikan bahwa distribusi 

probabilitas dari gangguan t memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan 

nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dimana uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Data yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal.  

Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji Jarque-Berra (JB) 

dan metode gambar. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang 

dilakukan dengan nilai probabilitasnya, dimana jika nilai probabilitas statistic JB 

lebih kecil dari  α = 5 persen maka terjadi permasalahan normalitas dan 

sebaliknya jika nilai probabilitas statistic JB lebih besar dari α = 5 persen maka 

tidak ada permasalahan normalitas.  

3.5.1.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika terjadi gejala heterokedastisitas akan membuat tidak 

efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten 

dan tidak bias. 
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Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas, 

salah satunya adalah dengan menggunakan grafik Scatterplot dimana jika titik-

titik pada gambar menyebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu maka model regresi yang dipakai 

dalam penelitian tidak terdapat gejala Heterokedastisitas. Namun jika tikit-titik 

pada gambar tersebut membentuk suatu pola tertentu atau tidak menyebar  di 

atas dan dibawah angka 0 maka telah terjadi gejalah heterokedastisitas.  

3.5.1.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas (Ghozali, 2001). Hal tersebut 

dikarenakan Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebasnya. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variable 

penaksiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias namun tidak 

efisien. 

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi multikolinearitas salah satunya 

adalah dilakukan dengan menggunakan auxilliary regression. Kriterianya adalah 

jika R2 regresi persamaan utama lebih dari R2 regresi auxiliary maka didalam 

model tidak terjadi multikolinearitas. 

3.5.1.4 Uji Autokorelasi  

Autokorelasi Terjadinya korelasi antara variable itu sendiri pada 

pengamatan yang berbeda. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter 

yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien. 

Salah satu cara untuk menguji masalah ada tidaknya autokorelasi salah dengan 

melakukan Uji Breusch-Godfrey Test atau Uji Langrange Multiplier. (Gujarati, 

2004). 

 Uji ini sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak 

hanya pada derajat pertama tetapi bisa digunakan pada tingkat derajat. Dari hasil 
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uji LM apabila nilai Obs*R-squared lebih besar dari nilai X2 tabel dengan 

probability X2 < 1% menegaskan bahwa model mengandung masalah 

autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai Obs*R-squared lebih kecil 

dari nilai X2 tabel dengan probability X2 > 1% menegaskan bahwa model 

terbebas dari masalah autokorelasi. 

3.5.2 Uji Statistik 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variable independen 

secara individu dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable 

independen. Adapun uji statistik ini meliputi Uji F, Uji-t dan Koefisien Determinasi 

(R2). 

3.5.2.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependenya. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1, nilai R2  yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas sedangakan nilai R2 yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen. Nilai R2 yang lebih baik apabila semakin dekat dengan 1. 

(Kuncoro 2003 dalam Fauzi 2011) 

3.5.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F-statistik menunjukan apakah semua variabel independen dalam 

model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependenya.  

Adapun hipotesis yang digunakan dalam Uji-F adalah : 

1. H0 : β1 : β3 : β3 : β4 = 0 (Seluruh variabel independen secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)  

2. H1 : β1 : β3 : β3 : β4 # 0 (Seluruh variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)  
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Untuk melakukan uij-F dengan cara melihat nilai probability derajat 

kepercayaan yang ditentukan dalam penelitian atau melihat nilai F-tabel dengan 

F-hitungnya. Jika nilai probability < 0,05 atau α = 5 persen maka hipotesis Ho 

ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima, yang artinya variabel independen 

secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan hal 

tersebut berlaku sebaliknya dimana apabila bila nilai probaliti > 0,05 atau α  = 5 

persen maka hipotesisi Ho  diterima dan hipotesis H1 ditolak yang artinya 

variabel independen secara bersama sama tidak mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

3.5.2.3 Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual.. Adapun hipotesis 

yang digunakan dalam pengujian ini adalah: 

Ho : β1 = 0 variabel independen secara parsial tidak punya pengaruh 

terhadap variabel dependen 

Ha :β1 # 0 variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

Untuk menguji pengaruh setiap variabel independen tersebut, maka 

caranya dengan melihat probabilitas setiap variabel independenya dimana jika 

probabilitas < 0,05 atau α = 5 persen maka menolak H0 dan menerima H1 yang 

artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen dan sebaliknya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Deskriptif Obyek Penelitian 

4.1.1 Keadaan Umum Wilayah dan Penduduk Kabupaten Gresik 

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Provinsi 

Jawa Timur (Surabaya) memiliki luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang 

Pantai ± 140 kilometer persegi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik 

terletak antara 112o – 113o Bujur Timur dan 7o – 8o Lintang Selatan. 

Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 – 12 meter di atas 

permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 

meter di atas permukaan air laut. Adapun peta wilayah Kabupaten Gresik seperti 

pada gambar 4.1 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Gresik 

 

 
Sumber: Gresik Dalam Angka, 2013 
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Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 

18 kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari 

wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 

Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, 

Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan 

Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean. Kabupaten 

Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbang-

kertasusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan 

Lamongan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut :  

 Sebelah Utara    : Laut Jawa  

 Sebelah Timur    : Selat Madura  

 Sebelah Selatan : Kab. Sidoarjo  

Kab.Mojokerto  

Kota Surabaya  

 Sebelah Barat     : Kab. Lamongan 

Adapaun dari hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk Kabupaten Gresik pada Tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa, yang 

terdiri dari 658.786 jiwa penduduk laki-laki dan 649.209 jiwa penduduk 

perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 356.685 keluarga. Dengan 

luas wilayah 1.191,25 km2 Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk 

sebesar 1.098 jiwa/km2. 

Secara total pada Tahun 2012 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak 

dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis 

kelamin pada tahun 2012 Kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis 

kelamin sebesar 101. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 
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jiwa penduduk laki-laki. Gambar 4.2 merupakan jumlah penduduk berdasarkan 

jenis kelamin dan berdasarkan Kecamatan. 

Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Hasil Registrasi menurut Kecamatan dan 

Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik Tahun 2012 

 

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2012 

 

4.1.2 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja Sektor Industri 

Manufaktur di Kabupaten Gresik 

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga kerja 

adalah tiap orang yang mampu  melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun 

di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang 

ketenagakerjaan, ketetapan batas usia kerja penduduk Indonesia adalah 15 

tahun.  Tenaga kerja atau yang disebut Penduduk Usia Kerja (PUK) terdiri dari 



52 

 

 

 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk 

yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja 

dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setenagah 

menganggur.  

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan 

dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja 

memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya 

yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang 

diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah (Boediono, 1992). 

Sebagai wilayah yang struktur ekonomi utamanya adalah sektor industri, 

Kabupaten Gresik merupakan wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

penduduk yang cukup tinggi, berdasarkan data Susenas tahun 2010 laju 

pertumbuhan Kabupaten Gresik mencapai 1,6 persen dan merupakan laju 

pertumbuhan tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo. 

Hal tersebut pada giliranya akan berdampak pada meningkatkan jumlah 

angkatan kerja yang ada di Kabupaten tersebut, berdasarkan data sakernas 

pada tabel 4.1 yang menunjukan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten 

Gresik dalam 6 tahun terakhir jumlahnya mengalami kenaikan, dimana pada 

tahun 2007 yang jumlahnya hanya mencapai 580.863 jiwa pada tahun 2012 

meningkat menjadi 557.623 jiwa. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di 

Kabupaten Gresik tersebut disatu sisi akan memberikan pengaruh yang baik bagi 

kegiatan ekonomi daerah karena sebagai kota yang industrinya terus 

berkembang maka keberadaan industri tersebut pasti akan membutuhkan tenaga 

kerja sebagai faktor produksi. Namun disisi lain jika sektor indutri tidak mampu 

menyediakan lapangan kerja dengan jumlah besar maka akan menyebabkan 

terjadinya pengangguran.  
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Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Pengangguran 

Terbuka di Kabupaten Gresik Tahun 2007-2012 

No Tahun Angkatan Kerja Penduduk 
Bekerja 

Pengangguran 
Terbuka 

1 2007 580.863 533.554 47.309 

2 2008 592.346 547.941 44.405 

3 2009 593.150 551.562 41.588 

4 2010 586.919 541.720 45.199 

5 2011 652.254 585.409 26.664 

6 2012 557.623 537.129 37.457 

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Sakernas 2007-2012 (diolah)  

Dari data table 4.1 dapat dijelaskan bahwa penduduk yang bekerja di 

Kabupaten Gresik selama kurun waktu 6 tahun jumlahnya juga mengalami 

peningkatan dimana pada tahun 2007 berjumlah 533.544 jiwa kemudian pada 

tahun 2012 naik menjadi 537.129. Menurut BPS Kabupaten Gresik industri 

merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, akan 

tetapi meskipun demikian keberaan sektor industri sebagai sektor utama ternyata 

tidak secara sifnifikan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan terutama 

pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik. Tebel 4.1 menjelaskan bahwa 

dalam kurun waktu 6 tahun terakhir meskipun jumlah angka pengangguran 

tersebut menurun akan tetapi selama kurun waktu tersebut jumlahnya relatif 

flutkuatif.  

Di sektor industri sendiri jumlah tenaga kerja yang terserap setiap 

tahunya terus mengalami peningkatan. Ini tidak lain adalah karena sebagai 

sektor utama  sektor ini juga merupakan sektor yang paling banyak menyediakan 

lapangan kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basundoro (2001), 

dimana dengan adanya pabrik maka Kabupaten Gresik kebanjiran buruh dari 

luar daerah. 

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dapat 

dilihat pada gambar 4.3 dimana dalam kurun waktu 15 tahun terakhir tenaga 

kerja yang bekerja di sektor tersebut jumlahnya terus mengalami peningkatan 
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dimulai dari tahun 1998 dimana meskipun terjadi krisis jumlah tenaga kerja sektor 

industri bisa dibilang cukup besar yaitu mencapai 159.966 jiwa kemudian pada 

tahun 1999 meskipun perekonomian nasional baru memulai perbaikan pasca 

krisis akan tetapi jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami kenaikan 

sebesar 173.814 jiwa hal tersebut terjadi karena disamping kinerja beberapa 

industri besar yang mulai tumbuh. 

Gambar 4.3 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur 

Kabupaten Gresik Tahun 1998-2012  

 

 

Sumber: Disperindag Kabupaten Gresik Tahun 1998-2012 

Alasan lain adalah kinerja industri kecil dan menenggah di Kabupaten 

Gresik yang tidak begitu terpengaruh dengan dampak krisis sehingga 

penyerapan tenaga kerja pada tahun tersebut relatif cukup besar. Di tahun 2000 

setelah perekonomian sedah mulai stabil jumlah tenaga kerja yang terserap 

adalah mencapai  189.324 jiwa dan dalam beberapa tahun kedepanya terus 

mengalami kenaikan hingga pada tahun 2012 yang jumlahnya mencapai 268.255 

jiwa.  

4.1.3 Keadaan Perekonomian Kabupaten Gresik 

Salah satu indikator paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi 

suatu wilayah atau daerah adalah melalui PDRB.  Produk Domestik Regional 

Bruto adalah total nilai atau harga pasar (market price) dari seluruh barang dan 
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jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah selama kurun waktu 

tertentu (biasanya satu tahun).  

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik (2012). Jika dilihat kontribusi 

masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, ada 3 sektor utama yang 

menjadi sektor paling besar dalam pembentukan PDRB. Akan tetapi sektor 

industri manufaktur masih menjadi sektor paling tinggi disusul oleh sektor 

perdagangan, hotel dan restoran sedangan sektor pertanian menempati posisi 

ketiga. Adapaun lebih jelasnya bisah dilihat pada gambar 4.4 tantang 

perbandingan ketiga sektor tersebut. 

Gambar 4.4 Perbandingan Kontribusi 3 Sektor Utama Terhadap PDRB AHK 

Kabupaten Gresik 2007-2012 

 

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2007-2012 (diolah) 

Dari gambar 4.4 bila dilihat bahwa dari 3 sektor utama Kabupaten Gresik 

Industri masih merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap 

pembentukan PDRB Kabupaten Gresik. Dimana rata-rata kontribusinya selama 

kurun waktu 6 tahun tersebut adalah mencapai 56,23 persen. Adapun sektor 

perdagangan rata-rata kontribusinya hanya sekitar 21 persen. Sedangkan sektor 

pertanian hanya mencapai angka sekitar 8 persen. Hal ini menunjukan bahwa 
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struktur ekonomi Kabupaten Gresik hampir 50 persen dikuasai oleh Sektor 

Industri Manufaktur. 

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik gambar 4.5 dimana 

selama kurun waktu 6 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Dimana 

pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mencapai 6,7 persen 

akan tetapi pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 6,37 persen hal ini 

secara umum dikarenakan krisis keuangan dunia tahun 2008 juga berdampak 

pada kinerja perekonomian Kabupaten Gresik. Keadaan ini juga sama terjadi 

pada tahun 2009 dan 2010 dimana pertumbuhan ekonominya juga menurun 

yang masing masing adalah 6.31 persen dan 5,38 persen.  

Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik  

 Tahun 2007-2012 

 

Sumber: BPS Kabupaten Kabupaten Gresik 2007-2012 

Hal ini disebabkan beberapa sektor utama seperti halnya sektor industri 

juga mengalami penurunan. Akan tetapi 2 tahun berikutnya mengalami kenaikan 

yang signifikan dimana hingga tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Gresik menjadi 7,43. Meskipun nilainya berfluktuatif akan tetapi selama 6 tahun 

tersebut rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik 6,7 persen hal 

tersebut bisa dibilang cukup baik. Menginggat beberapa tahun terakhir ini rata-

rata laju pertumbuhan ekonomi secara nasional hanya dikisaran 6 persen.  
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4.1.4 Sejarah Singkat Industrialisasi di Kabupaten Gresik 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Basundoro (2001) tentang 

industrialisasi Gresik menjelaskan bahwa secara umum kondisi geografis wilayah 

kota Gresik dan daerah yang mengitarinya merupakan daerah karang dengan 

bebatuan kapur yang sulit untuk dijadikan lahan pertanian, akan tetapi hal 

tersebut bukan berarti bencana bagi penduduk setempat. Kondisi yang cukup 

menyulitkan tersebut ternyata membawah berkah tersendidri bagi warga Gresik. 

Justru dengan kondisi tersebutlah dalam perkembangan selanjutnya menjadi 

stimulus bagi pendorong terjadinya perubahan sosial dan ekonomi wilayah 

tersebut. 

Pada giliranya kondisi geografis tersebut telah memberikan sumbangan 

besar bagi terjadinya dinamika kehidupan dan dinamika wilayah, dari masyarakat 

petani, nelayan, dan home industri menjadi masyarakatyang mengandalakan 

sektor industri secara umum dan perdagangan serta dari kota yang statis dan 

tertidur cukup lama menjadi wilayah yang dinamis.  

Gejala ini mulai timbul ketika tahun 1953 pemerintah mendirikan pabrik 

Semen Gresik yang kemudian juga diikuti dengan terbentuk komunitas Semen 

Gresik pada tahun 1959. Hal ini merupakan momen awal mula terjadinya proses 

industrialisasi di Kabupaten Gresik. Fenomena ini juga yang menjadi titik awal 

terbentuknya masyarakat industri yang berdeda karakteristiknya dengan 

masyarakat agraris. Realisasi berdirinya Semen Gresik ini tidak lain karena 

semangat nasionalisme ekonomi Indonesia selepas dari penjajahan belanda. 

Berdirinya industri Semen Gresik sacara pasti memunculkan apa yang 

diistilahkan sebagai snowball effect yang salah satunya adalah perkembangan 

dan perubahan kota. Selain itu kehadiran pabrik Semen Gresik yang berlokasi di 

Kecamatan Kebomas didikuti dengan pembangunan karyawan pabrik yang 

berjejer melingkari kawaasan pabrik. Hadirnya perkampungan ini telah 
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memancing berdirinya rumah-rumah baru yang dibangun oleh penduduk karena 

merasa bahwa lahan yang semula kosong sekarang telah berpenghuni. Ketika 

awal beroprasi tenaga kerja yang bekerja di pabrik Semen Gresik adalah hampir 

semuanya berasal dari luar daerah seperti Blitar, Kediri, dan Probolinggo. 

 Hal ini mendorong penduduk setempat untuk mendirikan fasilitas 

perumahan atau pemondokan bagi karyawan. Banyak juga penduduk setempat 

yang menyewakan rumahnya dan juga bahkan menjual tanah mereka untuk 

memenuhi permintaan tempat tinggal para karyawan pabrik. Selain itu adanya 

pabrik Semen Gresik berefek pada tumbuhnya sektor-sektor ekonomi informal 

masyarakat sekitar yaitu dengan mendirikan warung dan toko-toko berangsur-

angsur hadir disekeliling pabrik untuk ikut melengkapi fasilitas pperkampungan 

beserta komunitasnya.  

Hal ini sesuai dengan teori dari Arsyad (1992) Yang menjelaskan bahwa 

dengan adanya pembangunan industri, maka akan memacu dan mengangkat 

pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. 

Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang sektor pertanian untuk 

menyediakan bahan baku bagi industri. Sektor jasa juga turut berkembang 

dengan berdirinya lembaga keuangan, lembaga pemasaran, dan sebagainya, 

yang semuanya akan mendukung lajunya pertumbuhan industri  

Adanya Industri Semen Gresik ini juga turut andil bagi perluasan kota 

Gresik. Kawasan Kebomas yang mulanya merupakan daerah kosong akhirnya 

menjadi daerah yang terbuka. Perluasan tersebut terus melaju dengan hadirnya 

indutri-indutri lain di daerah sekitar Industri Semen Gresik. Pada tahun 1970-an 

hadir PT Petrokimia Gresik yang berlokasi di sebelah barat Semen Gresik. Di 

selatan lalu berdiri pabrik cat PT Nippon Pain dan sebelah timur tepatnya di 

daerah Segoromadu berdiri pabrik pengelolahan kayu PT Nusantara Playwood. 
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Kehadiran pabrik-pabrik besar tersebut telah menjadikan kota Gresik 

sebuah kawasan industri besar dan berpengaruh. Pilihan Gresik di jadikan 

sebagai kawasan industri karena beberapa hal. Secara geogarfis Gresik 

berdekatan dengan kota Surabaya hanya sekitar 18 km. Kota Surabaya 

merupakan kawasan pendukung indutrialisasi dengan segala fasilitasnya. Selain 

itu letak kota Gresik berada pada bibir laut Jawa. Hal tersebut sangat 

dimungkinkan  untuk industri berpolutan tinggi sekaligus memungkinkan untuk 

dibangunya sebuah pelabuhan khusus bagi keperluan ekspor-impor barang. 

Keberadaan Gresik sebagai wilayah industri semakin kokoh dan mendaat 

legitimasi dari politik pembangunan. Dalam konsep pembangunan industri Gresik 

dicadangkan sebagai kawasan industri berat berpolutan tinggi. Wajar jika 

kemudian infrastruktur untuk mendukung industrialisasi digarap secara serius. 

Kehadiran beberapa industri besar di Gresik telah menjadi sarana yang 

efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah ini. Pedagang 

bermunculan disekitar pabrik, demikian juga jasa perumahan atau tempat tinggal 

bagi para karyawan. Telebih pada tahun 1980-an yang pada saat itu pabrik 

sudah berdiri dimana-mana mengelilingi kota Gresik. Gresik bukan lagi sebagai 

daerah kantong ekonomi atau (daerah yang modal dan buruh industrinya 

didatangkan dari luar untuk mengelola lahan yang selama ini tidak digunakan 

untuk mengasilkan barang yang keuntunganya dikirim ke luar daerah) akan 

tetapi masyarakatnya sudah berpartisipasi secara aktif terhadapa adanya proses 

industrialisasi terutama dalam penyedia sumber daya manusia. Dalam hal ini 

sebagai penyedia tenaga kerja.   

4.1.5 Perkembangan PDRB Sektor Industri Manufaktur Kabupaten Gresik 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa secara umum struktur perekonomian 

Kabupaten Gresik didominasi oleh sektor industri, dimana sektor ini merupakan 

sektor yang memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB Kabupaten 
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Gresik presentase sumbanganya yaitu rata-rata hampir 50 persen dalam 

beberapa tahun terakhir ini.   

Hal tersebut menunjukan bahwa sektor industri di Kabupaten Gresik 

merupakan sektor utama dalam struktur perekonomian Kabupaten Gresik. 

Adapun data perkembangan jumlah nilai PDRB sektor industri Kabupaten Gresik 

AHK 2000 bisa dilihat pada gambar 4.6 dimana dalam kurun waktu 15 tahun 

terakhir jumlah PDRB terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan , pada 

tahun 1998 nilainya mencapai 1.425.117 juta rupiah dan tahun 1999 mengalami 

peningkatan menjadi 1.443.799, meskipun mengalami kenaikan akan tetapi 

jumlahnya relatif kecil hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian nasional 

masih dalam masa recovery setelah krisis tahun 1998.  Terlebih lagi struktur 

penyumbang PDRB sektor industri di Kabupaten Gresik adalah industri besar 

yang dimana dalam melakukan proses produksi umumya membutuhkan jumlah 

modal yang sangat besar sedangkan pada saat krisis tahun 1998 nilai investasi 

baik secara nasional maupun di Kabupaten Gresik sendiri relatif kecil. 

Gambar 4.6 Jumlah Nilai PDRB AHK 2000 Sektor Industri Manufaktur 

Kabupaten Gresik  Tahun 1998-2012  

 

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 1998-2012 (diolah) 
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Selain itu keadaan ekonomi makro ketika krisis menyebabkan dunia 

usaha dihadapkan pada beban yang cukup berat untuk mengatasi kenaikan 

harga baku yang tinggi akibat tingginya tingkat inflasi. Namun pada tahun 2000 

nilai PDRB meningkat tajam, dimana nilainya mencapai 4.440.186 juta rupiah hal 

tersebut dikarenakan kondisi perekonomian secara nasional sudah mulai stabil 

hal tersebut juga berimbas pada kinerja industri manufaktur di Kabupaten Gresik, 

keadaan yang demikan tersebut terus terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. 

Bahkan ketika krisis keuangan global pada tahun 2008 ternyata tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai PDRB sektor industri di Kabupaten 

Gresik dimana nilainya adalah mencapai 6.691.692 juta rupiah. Hal tersebut 

menunjukan bahwa ketahanan kinerja sektor industri di Kabupaten Gresik pasca 

krisis 1998 relatif cukup baik. Adapun pada tahun 2012 nilai dari PDRB sektor ini 

mencapai nilai cukup besar yaotu mencapai 9.593.602 juta rupiah. 

4.1.6 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Gresik  

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian 

upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh 

atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 

persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja. 

Sementara Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang 

digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah 

kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 

2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-

beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi.  
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Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah 

banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua 

sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk 

mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk 

mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1985).  

Tabel 4.2 Jumlah Upah Minimum Kabupaten Gresik 1998-2012 

No Tahun UMK 
(Rupiah) 

Laju 
Pertumbuhan 

(persen) 

1 1998 152.500** ______ 

2 1999 182.000** 19,34 

3 2000 236.000** 29,67 

4 2001 330.000* 39,83 

5 2002 453.000* 37,27 

6 2003 516.500* 14,02 

7 2004 550.550* 6,59 

8 2005 578.250* 5,03 

9 2006 682.250* 17,99 

10 2007 743.500* 8,98 

11 2008 803.652* 8,09 

12 2009 971.624* 20,91 

13 2010 1.010.400* 4 

14 2011 1.133.000* 12,13 

15 2012 1.257.000* 10,94 

  Sumber: Disnaker Kabupaten Gresik 1998-2012 

   Ket:  **Upah Minimum Propinsi Jatim Wilayah 1 

            * Upah Minimum Kabupaten/Kota  

Adapun dari tabel 4.2 menunjukan bahwa selama kurun waktu 15 tahun 

terakhir nilai UMK Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan dimana pada 
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tahun 1998 ketika upah minimum masih bersifat UMP Jatim, Kabupaten Gresik 

tergolong ke dalam UMP Jatim wilayah 1, jumlah nilai Upah Minimum Kabupaten 

Gresik pada tahun tersebut adalah 152.500 ribu rupiah. Kemudian pada tahun 

2001 ketika sifat upah minimum  berubah menjadi upah minimum kabupaten/kota  

jumlah UMK Kabupaten Gresik adalah 330.000 ribu rupiah. Pada tahun 2002 

UMK kabupaten Gresik mengalami kenaikan menjadi 453.000 ribu rupiah. 

Kondisi tersebut berlaku pada tahun-tahun berikutnya dimana hingga tahun 2012 

adalah mencapai 1.257.000 juta rupiah. Selama kurun 15 tahun tersebut nilai 

perkembangan UMK Kabupaten Gresik bisa dibilang cukup sinifikan. Besarnya 

presentasi kenaikan UMK Kabupaten Gresik dikarenakan Gresik merupakan 

wilayah yang padat industri. 

4.1.7 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Kabupaten Gresik  

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang 

melakukan  kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga 

maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan 

kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. 

Sebagai wilayah yang struktur ekonomi utamanya adalah sektor industri 

maka jumlah unit industri di Kabupaten Gresik cukup banyak dan bahkan setiap 

tahunya terus mengalami pertambahan jumlah. Berdasarkan BPS Kabupaten 

Gresik bahwa struktur industri di Kabupaten Gresik hingga saat ini masih 

didominasi oleh industri dalam katagori kecil dan menenggah yang presentasinya 

lebih banyak dari pada jumlah industri besar. Akan tetapi jumlah nilai tambah 

industri kecil dan menenggah di Kabupaten Gresik masih belum setara dengan 

nilai tambah yang dihasilkan oleh industri besar. Namun meskipun demikian, 

besarnya laju pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengga sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat serta terhadap penyedia 

lapangan kerja di Kabupaten Gresik.     
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Gambar 4.7 Laju Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Manufaktur di 

Kabupaten Gresik Tahun 1998-2012. 

 

Sumber: Disperindag Kabupaten Gresik 1998-2012 (diolah)  

Adapun jumlah industri dalam kurun waktu 15 tahun di Kabupaten dapat 

dilihat pada gambar 4.7 yang dimana setiap tahunya selalu mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, dimulai pada tahun 1998 dimana jumlah 

seluruh industri manufaktur di Kabupaten Gresik berjumlah  4.585 unit. Jumlah 

itu terbilang cukup besar menginggat pada tahun tersebut masih terjadi krisis 

ekonomi sacara nasional, hal tersebut dikarenan struktur jumlah industri di 

Kabupaten Gresik di dominasi oleh industri sedang dan menenggah sehingga 

krisis tahun 1998 relatif tidak begitu berpengaruh terhadap keberadaan industri di 

Kabupaten Gresik. 

Akan tetapi pada tahun 2000 ketika ekonomi nasional sudah mengalami 

perbaikan dan stabil jumlah industri Kabupaten Gresik meningkat signifikan yaitu 

menjadi 5.084 unit. Dan kondisi tersebut berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya 

dimana hingga tahun 2012 jumlah industri di Kabupaten Gresik mencapai 6.836 

unit 
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4.1.8 Perkembangan Jumlah Investasi Sektor Industri Manufaktur 

Kabupaten Gresik 

Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan 

produksi dengan tujuan untuk mengganti atau menambah barang modal dalam 

perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di 

masa depan, dengan perkataan lain investasi adalah kegiatan perbelanjaan 

untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian (Sukirno, 2000). 

Besarnya peranan sektor industri perhadap struktur perekonomian 

Kabupaten Gresik salah satunya adalah dipengaruhi oleh faktor investasi sektor 

industri yang jumlahnya cukup besar. Menurut Badan Penanaman Modal (BPM) 

Jawa Timur, dimana pada tahun 2012 nilai investasi Kabupaten Gresik adalah 

yang terbesar di Jawa Timur. Hal ini menunjukan bahwa potensi perkembangan 

industri di Kabupaten Gresik sangat besar.. 

Adapaun berdasarkan struktur permodalan, investasi industri di 

Kabupaten Gresik secara umum adalah di dominasi oleh investasi asing yang 

jumlahnya lebih besar daripada investasi dalam negeri berdasarkan data dari 

BPM Kabupaten Gresik bahwa pada tahun 2012 saja presentase jumlah PMA 

sektor industri adalah sebesar 68,26 persen terhadap seluruh jumlah investasi 

sektor industri diKabupaten Gresik. Sedangakan presentase PMDN hanya 

sebesar 31,74 persen.  

Adapun data jumlah nilai investasi sektor industri di Kabupaten Gresik 

selama kurun waktu 15 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4.8 dimana 

pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi secara nasional jumlah seluruh 

investasi di Kabupaten Gresik hanya sebesar 117.532. Kecilnya nilai investasi 

tersebut tidak lain pada saat kondisi krisis 1998 para investor kesulitan untuk 

memperoleh sumber pendanaan karena tingginya suku bunga kredit yang 

menghambat penyaluran kredit perbankan. Selain itu situasi politik dan keamana 
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secara nasional yang tidak stabil telah meningkatkan resiko dalam melakukan 

investasi. Namun ketika pada tahun 2000 keatas kondisi investasi di Kabupaten 

Gresik sudah mulai stabil meskipun nilainya cukup fluktuatif. Pada tahun 2007 

hingga 2012 nilai investasi di Kabupaten Gresik melonjak sangat signifikan yang 

jumlahnya mencapai 1.426.895 juta rupiah pada tahun 2007 dan 9.588.136 juta 

rupiah pada tahun 2012. 

Gambar 4.8  Pertumbuhan Jumlah Investasi Sektor Industri Manufaktur  

Di Kabupaten Gresik 1998-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Disperindag dan BPM Kabupaten Gresik 1998-2012 (diolah) 

Alasan tingginya investasi selama kurun waktu tersebut  dikarenakan nilai 

investasi yang ada ditujukan untuk mendirikan fasilitas pabrik baru serta 

pembelian peralatan produksi yang juga baru sehingga investasi yang bersifat 

demikian membutuhkan nilai yang sangat besar. Selain itu tingginya nilai 

investasi pada tahun tersebut tidak lain karena kebijakan pemerintah Kabupaten 

Gresik yang memberikan insensif berupa kemudahan proses perijinan investasi, 

dimana pemerintah Kabupaten Gresik pada saat itu mendirikan BPM atau Badan 

Penanaman Modal Kabupaten Gresik sehingga para investor lebih muda 

mengurus secara administratif.  Faktor lain yang menyebabkan melonjaknya 
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investasi di Kabupaten Gresik adalah karena stabilnya keadaan ketenagakerjaan 

atau para pekerja industri yang realatif tidak pernah bergejolak.  

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik adalah model yang memenuhi uji asumsi klasik. 

Pada dasarnya pengujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan 

penaksiran. Menurut Gujarati (2004), sebuah model penelitian secara teoritis 

akan menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat bila memenuhi uji 

asumsi klasik dalam regresi, yaitu meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah berdistribusi 

normal atau mendekati normal. Adapun dalam pengujian normalitas dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat histogram-normaly test. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai probabilitas dari Jarque-Bera yang nilainya harus lebih besar dari 5 

persen. 

Gambar 4.9 Hasil Uji Normalitas 

0
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2

3

4

5

-0.02 -0.01 0.00 0.01

Series: Residuals

Sample 1998 2012

Observations 15

Mean      -5.92e-16

Median   0.001394

Maximum  0.014992

Minimum -0.018159

Std. Dev.   0.008225

Skewness  -0.484379

Kurtosis   3.091619

Jarque-Bera  0.591804

Probability  0.743860

 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 
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Gamba 4.9 menunjukan bahwa nilai probabilitas JB adalah 0,743860. 

Nilai tersebut lebih besar daripada derajat kesalahan alpha 5 persen atau 

(0,743860>0,05), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

permasalahan normalitas. 

 

4.2.1.2 Uji Heterokedastisitas  

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika terjadi gejala heterokedastisitas akan membuat tidak 

efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten 

dan tidak bias. 

Gambar 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas  

 

                     Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

Ada beberapa cara yang digunakan dalam menguji Heterokedastisitas 

saah satunya adalah mengunakan grafik Scatterplot. Pada Gambar 4.10 

Scatterplot tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak di 

atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. 
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Sehingga model regresi yang dipakai dalam penelitian ini tidak terdapat gejala 

Heterokedastisitas. 

4.2.1.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak, model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ada beberapa 

cara untuk mendeteksi masalah multikolineriatas namun dalam penelitian ini 

menggunakan auxilliary regression atau pengujian secaca parsial. Kriterianya 

adalah jika R2 regresi persamaan utama lebih dari R2 regresi auxiliary maka 

didalam model tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya.  

Untuk model dengan 4 variabel independen akan terdapat 4 model 

regresi bantuan dengan nilai R square 1, R square 2, R square 3, R square 4. 

Adapun model persamaan auxiliary regression antar variabel independen yaitu: 

R-square 1 adalah X1= ( X2, X3, X4) 

R-square 2 adalah X2 = (X1, X3, X4) 

R-square 3 adalah X3 = (X1, X2, X4) 

R-square 4 adalah X4 = (X1, X2, X3) 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

R
2
 Utama R

2
 Parsial Kesimpulan 

Log X1 Log X2, Log X3, 

Log X4 

0.997085 0.884902 Tidak ada 

Multikolinearitas 

Log X2 Log X1, Log X3, 

Log X4. 

0.997085 0.979106 Tidak ada 

Multikolinearitas 

Log X3 Log X1, Log X2, 

Log X4 

0.997085 0.983281 Tidak ada 

Multikolinearitas 

Log X4 Log X1, Log X2, 

Log X3 

0.997085 0.854198 Tidak ada 

Multikolinearitas 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 
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4.2.1.4 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

penelitian terdapat hubungan antara residual antar waktu pada model penelitian 

yang digunakan, sehingga estimasi menjadi bias. Dalam penelitian ini pengujian 

autokorelasi adalah mengunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai probabilitas Obs*R-squared adalah 

0,0381. Nilai ini lebih besar dari derajat kesalahan yang telah ditetapkan 

sebelumnya yaitu (α)=1 persen (0,0381>0,01) Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan autokorelasi. 

4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Berganda 

Untuk melihat bagaimanah pengaruh Pengaruh PDB Sektor Industri, 

Investasi Sektor Industri, Jumlah Unit Usaha dan Upah Minimum Kabupaten 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur di 

Kabupaten Gresik, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan 

pendekatan OLS (Ordinary Least Square). 

Analisis regresi berganda adalah kecenderungan satu variabel, variable 

dependen, pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan. Analisis 

regresi berganda digunakan untuk menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata 

hitung atau nilai rata-rata variable dependen atas dasar nilai tetap variabel yang 

menjelaskan diketahui (Gujarati, 2004). 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 3.087173     Prob. F(2,8) 0.1015 

Obs*R-squared 6.534001     Prob. Chi-Square(2) 0.0381 
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Tabel 4.5 Hasil Estimasi Regresi Berganda 

Variabel Coefficient Std. Error 

 

t-Statistic Prob. 

Constant 3.913822 1.047155 3.737576 0.0039 

PDRB 0.036771 0.013350 2.754401 0.0203 

UMK 0.060242 0.027345 2.203022 0.0582 

UNIT USAHA 0.820860 0.163585 5.017945 0.0005 

INVESTASI -0.006276 0.004811 -1.304627 0.2212 

R-Squared 

Adjusted R-squared 

Prob(F-statistic) 

0.997085 

0.995920 

0.000000 

   

      Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

Dari table 4.5 dapat diketahui model regresi yang kemudian dirumuskan 

dalam persamaan regresi linier berganda berikut ini: 

LogTK = 3,913822 + 0,036771LogPDRB + 0,060242LogUMK +   

0,820860LogUNIT – 0,006276LogINVEST + e 

4.2.3 Hasil Uji Statistik 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik serta analisis regresi berganda 

maka selanjutnya akan dilakukan analisis uji statistik yang meliputi koefisien 

determinasi, uji sigfikansi simultan dan uji parsial.  

4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependenya. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1, nilai R2  yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas sedangakan nilai R2 yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen. Nilai R2 yang lebih baik apabila semakin dekat dengan 1.  

Hasil data regresi menunjukan bahwa  nilai Adjusted R2  yang diperoleh 

adalah sebesar 0.99592. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 99,592 persen dari 
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variasi variabel dependen (penyerapan tenaga kerja sektor industri) mampu 

dijelaskan oleh variabel independen (PDRB, UMK Jumlah Unit Usaha dan 

Investasi) sedangkan 0,408 persen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model. 

4.2.3.2 Uji Sigfikansi Simultan (Uji F) 

 

Uji F-statistik digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh 

variabel independen  terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dari 

hasil regresi diperoleh nilai probabilitas  sebesar 0,000000. Nilai ini lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai  alpha 5 persen  (0,000000>0,05), sehingga H0 ditolak 

dan menerima H1  yang artinya bahwa seluruh variabel independen (PDRB, 

UMK, Jumlah Unit Usaha dan Investasi) secara bersama-sama berpengaruh 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja). 

4.2.3.3 Uji Parsial (Uji-t) 

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual. Adapun hasil 

pengujian secara parsial adalah: 

a. Dari hasil output regresi tersebut menunjukan bahwa nilai Probabilitas 

PDRB adalah 0,0203. Nilai ini lebih kecil dari nilai alpha = 5 persen atau 

0,05 (0,0203<0,05) yang berarti kondisi tersebut menolak H0 dan 

menerima H1. Hal ini menunjukan bahwa variabel PDRB secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 

industri manufaktur. Adapun nilai koefisien PDRB adalah 0.036771 yang 

artinya bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Kabupaten 

Gresik. Sehingga dapat diartikan bahwa jika terjadi peningkatan PDRB 1 

persen maka aka meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri 
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di Kabupaten Gresik sebesar 0,03677 persen. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis awal penelitian ini yaitu PDRB sektor industri memiliki pengaruh 

yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja.   

b. Adapun nilai probabilitas dari variabel UMK berdasarkan hasil regresi 

table 4.5 adalah sebesar 0,0582. Nilai ini lebih besar dari nilai alpha = 5 

persen atau 0,05 (0,0582>0,05) yang berarti kondisi tersebut menolak H1 

dan menerima H0.\ Hal ini menunjukan bahwa variabel UMK secara parsial 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

sektor industri manufaktur. 

c. Selanjutnya adalah variabel Jumlah unit usaha, dari hasil output regresi 

tersebut menunjukan bahwa nilai Probabilitas Jumlah Unit Usaha adalah 

0,0005. Nilai ini lebih kecil dari nilai alpha = 5 persen (0,0005<0,05) yang 

berarti kondisi tersebut menolak H0 dan menerima H1. Adapu nilai 

koefisienya adalah 0.820860, hal ini menunjukan bahwa variabel Jumlah 

Unit Usaha secara parsial berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur. Artinya 

bahwa jika terjadi peningkatan Jumlah Unit Usaha sebesar 1 persen 

maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri di 

Kabupaten Gresik sebesar 0,060242 persen. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis awal penelitian ini yaitu Jumlah Unit Usaha sektor industri 

memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

d. Adapun yang terakhir adalah variabel investasi, dimana nilai 

probabilitasnya adalah 0.2212 nilai ini lebih besar dari nilai alpha = 5 

persen atau 0,05 (0.2212>0,05) yang berarti kondisi tersebut menolak H1 

dan menerima H0. Hal ini menunjukan bahwa variabel Investasi secara 

parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik. 
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4.3  Pembahasan 

4.3.1  Pengaruh PDRB Sektor Industri Manufaktur  Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Kabupaten Gresik 

Dari hasil output regresi tersebut menunjukan bahwa PDRB berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri 

manufaktur di Kabupaten Gresik. Berarti dalam penelitian ini sesuai dengan 

haipotesis awal dimana PDRB sektor industri berpengaruh positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja di sektor industri Kabupaten Gresik. 

Adapaun alasan temuan studi ini sesuai dengan teori awal karena pada 

dasarnya PDRB merupakan output dari kegitan suatu perekonomian. Menurut 

teori yang dikemukakan oleh Keynes bahwa pasar tenaga kerja hanyalah 

mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila output yang diproduksikan 

naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik (Hal ini dapat dikaitkan 

dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan output 

hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya. 

Permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian akan 

mempengaruhi tingkat output yang harus diproduksi sehingga berdampak pada 

penggunaan inputnya (tenaga kerja). Karena sesuai teori produksi yang 

menyatakan bahwa permintaan input merupakan derived demand dari 

permintaan output, yang artinya permintaan akan input baru terjadi bila ada 

permintaan akan output. Permintaan akan barang dan jasa inilah yang 

melatarbelakangi perusahaan-perusahaan atau industri untuk berproduksi. 

Sebab setiap perusahaan akan berusaha untuk mencari profit dengan melihat 

peluang masuk ke dalam suatu pasar.  

Keadaan tersebut sama halnya dengan kondisi yang ada di sektor industri 

Kabupaten Gresik, dimana dengan meningkatnya nilai dari PDRB maka hal 
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tersebut mencerminkan semakin tinggi sisi pula permintaan barang dan jasa dari 

konsumen. Hal tersebut membuat para pelaku industri  menambah faktor input 

berupa tenaga kerja untuk meningkatkan produksi akibat besarnya permintaan 

akan output dari sektor tersebut. Terlebih lagi, dengan pangsa rata-rata yang 

hampir mencapai 50 persen per tahunya dari PDRB maka ekspektasi terhadap 

besarnya permintaan akan output sektor industri di Kabupaten Gresik tidak 

terlalu berlebihan. Grafik 4.11 Menunjukan bahwa tren kenaikan jumlah PDRB 

sektor industri yang selalu mengalami kenaikan juga sama halnya dengan tren 

jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri Kabupaten Gresik juga 

mengalami kenaikan tiap tahunya. 

Gambar 4.11 Tren Laju Jumlah PDRB AHK 2000 dan Jumlah Tenaga Kerja 

Sektor Industri Manufaktur Kabupaten Gresik 1998-2012 

 

Sumber: BPS dan Disperindag Kabupaten Gresik 1998-2012 (diolah) 

Temuan dari studi ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dimas dan Woyanti (2009) yang menjelaskan bahwa PDRB memiliki pengaruh 

signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. 

Yang artinya jika PDRB naik maka penyerapan tenaga kerja juga akan naik.  

Teori lain yang juga mendukung temuan studi ini adalah (Mankiw 2007 

dalam Wicaksono 2010) menjelaskan bahwa salah satu konsekuensi Hukum 
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Okun adalah PDB riil (Dalam aspek daerah adalah PDRB) harus tumbuh secepat 

PDB potensial untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak meningkat. PDB 

harus tetap melaju untuk menjaga tingkat pengangguran stabil. Jika 

pengangguran ingin diturunkan, PDB sebenarnya harus tumbuh lebih cepat dari 

PDB potensial. Dengan kata lain, dengan meningkatnya PDB atau PDRB maka 

akan meningkatkan jumlah tenaga kerja.  

4.3.2 Pengaruh UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri  

Manufaktur di Kabupaten Gresik 

Dari hasil output regresi tersebut menunjukan bahwa  UMK secara parsial 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 

industri manufaktur. Adapun hasil regresi tersebut menunjukan bahwa fenomena 

yang ada di sektor industri manufaktur Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan 

teori yang secara umum menjalasakan bahwa dalam aspek penyerapan tenaga 

kerja, upah atau dalam hal ini adalah upah minimum merupakan variabel yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara negatif.  

Salah satunya adalah teori dari Nicholson (1999) dalam teori pasar 

tenaga kerja dan dampak upah minimum menjelaskan bahwa jika pemerintah 

menetapkan upah minimum yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka akan 

menimbulkan excess di pasar kerja karena kenaikan tingkat upah menyebabkan 

kenaikan biaya produksi sektor riil, maka sektor riil akan mengurangi pemakaian 

tenaga kerja. Itu artinya upah minimum berpengaruh secara negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

Adapun dalam temuan studi ini alasan mengapa upah minimum tidak 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah karena sebagian besar 

perusahaan di sektor industri Kabupaten Gresik mampu memberikan upah yang 

lebih tinggi atau sama dengan Upah Minimum yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan sektor industri di Kabupaten Gresik 
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merupakan industri yang bersifat padat modal dan berorientasi tidak hanya pada 

pasar domestik melainkan juga ekspor. 

Teori yang mendukung temuan studi ini adalah teori perbedaan upah 

Simanjuntak (1985) yang menjelaskan bahwa tingkat upah di tiap perusahaan 

berbeda menurut presentasi biaya karyawan dibandingkan dengan biaya 

keseluruhan, upah dan kenaikan upah bukan merupakan persoalan yang besar 

bagi perusahaan. Dengan kata lain semakin kecil proporsi biaya karyawan 

terhadap biaya keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat upah. Kenyataan upah 

yang relatif tinggi tersebut dapat disaksikan pada perusahaan yang padat modal.  

Adapun penelitian yang juga mendukung temuan studi ini adalah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh lembaga SMERU dengan bantuan USAID (2001) 

yang menjelaskan bahwa adanya kebijakan upah minimum di Indonesia secara 

umum berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja akan tetapi ada 

beberapa kriteria perusahaan tertentu yang tidak terpengaruh dengan adanya 

upah minimum. Hal tersebut di karenan perusahaan tersebut mampu membayar 

gaji/upah para pekerjanya  lebih tinggi diatas atau sama dengan upah minimum, 

sehingga ketika ada kebijakan kenaikan upah minimum maka perusahaan 

dengan kriteria tersebut sangat mampu mengaplikasikan kebijakan tersebut 

dibandingkan dengan perusahaan lain.  Adapun kriteria beberapa perusahaan 

tersebut adalah perusahaan yang umumnya padat modal dan orientasi pasarnya 

tidak hanya domestik melainkan juga berorientasi pada ekspor. 

Jika kriteria tersebut dikorelasikan dengan keadaan perusahaan di sektor 

industri di Kabupaten Gresik maka hal tersebut sangat relevan. Yang pertama 

adalah sektor industri di Kabupaten Gresik adalah industri yang padat modal, 

dimana menurut BPM Jawa Timur (2012) bahwa dari beberapa daerah padat 

industri di Jawa Timur ada 3 wilayah yang sifat industrinya adalah padat modal. 
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Adapun wilayah tersebut adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabuapaten Gresik.  

Selain itu fakta lain yang memperkuat hal tersebut adalah bahwa menurut 

BPS Jawa Timur bahwa hingga tahun 2012, kawasan konsentrasi industri yang 

ada di wilayah SWP 1 Jatim (Satuan Wilayah Pembangunan) yang didalamnya 

terdiri dari 7 Kabupaten/Kota diantaranya adalah.merupakan wilayah padat 

industri sepert, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan 

Kabupaten Sidoarjo, termasuk Kabupaten Gresik didalamnya. Kawasan tersebut 

merupakan daerah yang industrinya bersifat padat modal. Dimana presentase 

Industri yang bersifat padat modal tersebut adalah mencapai angka 82 persen, 

sedangkan industri yang padat karya hanya mencapai 18 persen. Hal tersebut 

bisa dilihat pada gambar 4.12 tentang Perbandingan Industri Padat Modal dan 

Padat Karya di Wilayah SWP 1 Jatim. 

Gambar 4.12 Perbandingan Industri Padat Modal dan Padat Karya di 

Wilayah SWP 1 Jatim (Termasuk Kabupaten Gresik) Hingga 

Tahun 2012 Dalam Persen. 

 

Sumber: BPS Jatim 2013 (diolah) 

Kriteria yang kedua adalah bahwa perusahaan sektor industri di 

Kabupaten Gresik adalah tidak hanya berorientasi pada pasar domestik 

melainkan juga ekspor, hal tersebut didukung dengan adanya pelabuhan 

Kabupaten Gresik sebagai penunjung aktivitas tersebut, adapun BPS Kabupaten 

Gresik mencatat bahwa aktivitas kegiatan ekspor melalui pelabuhan Gresik tiap 
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tahunya nilainya cenderung mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2012 laju 

pertumbuhan aktivitas ekspor sektor ini adalah hampir 5 kali lipat dari tahun 

sebelumnya yaitu mencapai 490,92 persen dari tahun sebelumnya. Adapun di 

pelabuhan Kabupaten Gresik sendiri ada beberapa dermaga besar untuk 

kegiatan ekspor-impor yang antara lain adalah dermaga Umum, dermaga 

Maspion, dermaga Petrokimia, dermaga Wilmar, dermaga Semen Gresik, 

dermaga Smelting, dan dermaga PAG.  

Fenomena upah yang tinggi pada industri yang berorientasi pada ekspor 

sebelumnya juga dijelaskan oleh Bernard dan Jensen (1995) yang menjelaskan 

bahwa banyak negara berkembang telah mengalami periode industrialisasi yang 

cepat dan didorong oleh ekspansi ekspor dari sektor manufaktur. Literatur 

perdagangan yang ada telah menjelaskan bahwa perusahaan yang berorientasi 

ekspor mampu membayar upah lebih tinggi dan ekspansi ekspor tersebut sering 

dikaitkan dengan kenaikan laba akibat dari skill.  

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh lembaga SMERU dan 

USAID, maka uraian diatas telah memberikan alasan bahwa meskipun upah 

minimum naik akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja di sektor Industri di Kabupaten Gresik. Hal itu dikarenakan kriteria 

perusahaan tersebut mampu memberikan upah yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan Upah Minimum oleh karena itu perusahaan dengan kriteria yang 

demikian juga sangat mampu dalam menerapkan kebijakan upah minimum yang 

ditetapkan oleh pemerintah.   

Temuan studi ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Christofides dan 

Oswald (1992) yang menjelaskan bahwa salah satu penjelasan mengapa sebuah 

industri bersedia memberikan upah di atas harga yang seharusnya berlaku di 

pasar tenagakerja adalah adanya semacam bagi rente (rents sharing hypothesis) 

antara pengusaha dan pekerja. Dalam hal ini pengusaha bersedia membayar 
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upah yang lebih tinggi daripada harga balas jasa tenagakerja yang berlaku dan 

sebagai imbalannya pekerja memberikan upaya (effort) yang lebih baik. Sebagai 

implikasinya, produktivitas dan output akan meningkat. 

Selain itu dalam iklim pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti halnya di 

Kabupaten Gresik ini, peningkatan upah minimum tidak terlalu menjadi persoalan 

karena pertumbuhan itu sendiri akan mendorong peningkatan upah, sehingga 

tingkat upah yang berlaku sama dengan atau di atas upah minimum. 

Pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong penciptaan kesempatan kerja yang 

lebih besar daripada yang hilang karena kebijakan upah minimum. 

4.3.3 Pengaruh Jumlah Unit Usaha  Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik 

Dari hasil output regresi tersebut menunjukan bahwa Jumlah Unit Usaha 

memiliki pengaruh yang posistif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

sektor industri manufaktur. Sehingga dapat diartikan bahwa jika terjadi 

peningkatan Jumlah Unit Usaha maka akan meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja sektor industri di Kabupaten Gresik. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal 

penelitian ini yaitu Jumlah Unit Usaha sektor industri memiliki pengaruh yang 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Adapun mengapa temuan studi ini sesuai dengan hipotesis awal adalah 

karena pada dasarnya jumlah unit usaha adalah mencerminkan suatu aktivas 

ekonomi rumah tangga produsen, yang artinya tipa-tiap unit usaha yang ada 

pasti akan melakukan  proses produksi baik barang maupun jasa. Maka untuk 

melakukan kegiatan prosuksi tersebut diperlukan adanya faktor input produksi 

yang antara lain adalah modal serta tenaga kerja. Sehingga dengan 

meningkatnya jumlah unit usaha sektor industri yang semuanya melakukan 

kegitan produsksi maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan meningkat. 
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Temuan dari studi ini sesuai dengan hasil penelitian dari Karib (2012) 

yang menjelaskan bahwa variabel jumlah unit usaha berpengaruh secara 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri Propinsi 

Sumatra Barat, adapun pengaruhnya adalah bernilai positif yang artinya semakin 

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

terserap. 

Gambar 4.13 Tren Laju Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Industri dan 

Tenaga Kerja di Sektor Industri Manufaktur Kabupaten 

Gresik Tahun 1998-2012 

 

Sumber: Disperindag Kabupaten Gresik, 1998-2012 (diolah) 

Kondisi tersebut sangat relevan dengan keadaan yang ada di Kabupaten 

Gresik, dimana selama kurun waktu 15 tahun terakhir yaitu tahun 1998 sampai 

2012 jumlah unit usaha industri selalu mengalami peningkatan tiap tahunya, 

hingga tahun 2012 tercatat jumlah industri di Kabupaten Gresik adalah mencapai                              

6.836 ribu unit, yang kesemuahnya melakukan aktivitas produksi sehingga 

dengan adanya aktivitas produksi tersebut maka juga akan berdampak pada 

meningkatnya tenaga kerja yang terserap. Gambar 4.13 merupakan tren laju 

jumlah unit industri yang terus mengalami kenaikan tiap tahunya, hal tersebut 

juda diikuti oleh tren jumlah tenaga tenaga kerja di sektor industri yang juga 

meningkat tipa tahunya. 
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4.3.4 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor 

Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik 

Dari hasil output regresi tersebut menunjukan bahwa variabel Investasi 

secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri manufaktur. Temuan dari studi ini tidak sejalan dengan teori 

yang menjelakan bahwa investasi secara umum memiliki pengaruh yang positif 

terhadap penyerapan tenaga kerja. 

 Salah satunya adalah teori Sukirno, 2003 (dalam Lestari, 2011 ) yang 

menjelaskan bahwa  Investasi bertujuan untuk mengganti dan terutama 

menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan 

untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan kata 

lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas 

produksi suatu perekonomian dan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang 

lebih tinggi diperlukan pula modal manusia yang mencukupi.  

Ketidak sesuaian teori tersebut dengan temuan studi ini dikarenakan 

meskipun nilai investasi sektor manufaktur di Kabupaten Gresik berjumlah besar 

akan tetapi sifat investasi yang ada di sektor industri Kabupaten Gresik adalah 

bersifat padat modal atau capital intensive. Dimana sifat investasi padat modal ini 

cenderung mengakibatkan perusahaan berusaha mencari keuntungan maksimal 

dengan cara menekan biaya produksi salah satunya dengan cara mengganti 

sumber daya manusia dengan keberadaan teknologi canggih yang dinilai lebih 

efisien. Menurut BPM Jawa Timur (2012)  bahwa dari beberapa daerah padat 

industri di Jawa Timur ada 3 wilayah yang sifat industrinya adalah padat modal. 

Adapun wilayah tersebut adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabupaten Gresik. 

Temuan studi ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dimas dan Woyanti (2009) yang menjelaskan bahwa  teknik investasi padat 
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modal yang menggunaan alat produksi dengan teknologi tinggi cenderung 

memiliki produktifitas dan efisiensi yang lebih baik sehingga untuk menghasilkan 

output yang sama besar tidak perlu menggunkan tenaga kerja dengan jumlah 

banyak. 

Hasil studi ini juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Manning dan 

Jayasuriya (1996) yang menjelaskan bahwa menjelang akhir periode 1990-1995 

pertumbuhan elastisitas lapangan kerja di Indonesia juga mengalami penurunan 

dan bahkan jauh lebih renda dibawah pertumbuhan ekspor. Dalam beberapa 

penjelasan untuk penurunan elastisitas lapangan kerja  mungkin dikarenakan  

teknik produksi dan sifat investasinya yang berubah menjadi padat modal atau 

capital intensive sehingga tidak berdampak pada meningkatnya elastisitas 

lapagan kerja.  

Selain itu temuan dari studi ini juga sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Todaro (2000) yang menjelaskan bahwa adanya akumulasi 

modal secara umum untuk pembelian mesin dan peralatan canggih yang tidak 

hanya memboroskan keuangan domestik serta devisa tetapi juga menghambat 

upaya-upaya dalam rangka menciptakan pertumbuhan penciptaan lapangan 

kerja baru. Teori tersebut jika dikorelasikan dengan keadaan di Kabupaten 

Gresik sangat relevan dimana presentasi biaya pengeluaran atau operasional 

yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri di Kabupaten Gresik  cenderung 

lebih besar dialokasikan pada aspek biaya modal atau capital intensive, 

sedangkan pengeluaran untuk aspek input tenaga kerja relatif sangat kecil. 

Sehingga hal tersebut menghambat terciptanya penciptaan lapangan kerja baru 

di sektor industri manufaktur yang ada di Kabupaten Gresik. 

Adapun salah satu alasan mengapa investasi yang ada di Kabupaten 

Gresik ini  bersifat padat modal adalah karena sebagian besar struktur investasi 

yang ada di sektor industri manufaktur merupakan investasi dari negara asing 
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khususnya negara-negara maju, seperti diketahui bahwa secara umum negara-

negara maju memiliki faktor produksi yang padat modal, sehingga investasi yang 

mereka tanamkan di negara berkembang seperti Indonesia termasuk Kabupaten 

Gresik mengikuti teknik yang mereka kembangkan atau terapkan di negara 

asalnya yakni yang cenderung padat modal dengan peralatan produksi yang 

berteknologi tinggi.  

Temuan studi ini juga mendukung oleh penelitian yang dilakukan Rizvi 

dan Nishat (2009) yang menjelaskan  bahwa  manfaat lain yang mungkin 

bertambah dari adanya investasi asing langsung seharusnya tidak diharapkan 

untuk menciptakan lapangan kerja di salah satu dari 3 negara yaitu Pakistan, 

India dan China secara langsung, dan kebijakan peningkatan FDI atau investasi 

asing langsung harus dilengkapi dengan ukuran lain agar dapat  merangsang 

pertumbuhan lapangan kerja. Hasil dari impulse response atau respon investasi 

asing terhadap lapangan kerja menunjukkan bahwa rata-rata elastisitas 

pertumbuhan lapangan kerja pada tiga  negara sangat rendah, oleh sebab itu 

kebijakan untuk meningkatkan lapangan kerja harus juga menjadi  prioritas. 

Gambar 4.14 Perbandingan PMA dan PMDN Sektor Industri Manufaktur di 

Kabupaten Gresik Hingga Tahun 2012. 

 

       Sumber: Disperindag dan BPMP Kabupaten Gresik (diolah)  

Gambar 4.14 menunjukan bahwa investasi asing yang ada di sektor 

industri Kabupaten Gresik mencapai 65 persen, nilai itu jauh lebih besar 
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dibandingkan dengan investasi dalam negeri yang presentasenya hanya bernilai 

35 persen. Ini merupakan indikator bahwa modal yang masuk ke Kabupaten 

Gresik berorientasi pada padat modal karena sebagian besar adalah dari luar 

negeri. Hal tersebut membuat besarnya tingkat investasi di sektor industri 

Kabupaten Gresik tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

4.3.5 Variabel Yang Memiliki Pengaruh Paling Dominan Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor  Industri Kabupaten Gresik.                                                                      

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang diperoleh dapat 

diketahui nilai koefisien setiap variabel independen. Maka dari ke empat variabel 

tersebut (PDRB, UMK, Jumlah Unit Usaha dan Investasi ) yang paling dominan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur Kabupaten 

Gresik adalah variabel Jumlah Unit Usaha. Hal ini menunjukan bahwa dengan 

adanya peningkatan jumlah unit usaha industri yang ada di Kabupaten Gresik 

juga akan meningkatkan besarnya jumlah tenga kerja yang terserap kedalam 

unit-unit industri tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sektor industri 

manufaktrur di Kabupaten Gresik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Meningkatnya PDRB sektor industri maka berdampak pada kenaikan 

jumlah penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan  pada 

dasarnya PDRB merupakan output dari kegitan suatu perekonomian. 

Apabila output yang diproduksikan naik, maka jumlah orang yang 

dipekerjakan juga naik Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi 

produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan output hanya dapat 

tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya.  

2. Variabel Upah Minimum Kabupaten secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur Kabupaten 

Gresik. Adapun dalam temuan studi ini alasan mengapa upah minimum 

tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah karena 

sebagian besar perusahaan di sektor industri Kabupaten Gresik adalah 

industri yang padat modal serta tidak hanya berorientasi pada pasar 

domestik tetapi juga pada ekspor, sehingga kriteria perusahaan yang 

demikian mampu memberikan upah yang lebih tinggi atau sama dengan 

Upah Minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

3. Meningkatnya Jumlah Unit Usaha maka akan meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik. Hal ini 

dikarenakan pada dasarnya jumlah unit usaha adalah mencerminkan 

suatu aktivitas ekonomi rumah tangga produsen. Maka untuk melakukan 

kegiatan produksinya diperlukan adanya faktor input produksi yang salah 

satunya adalah tenaga kerja. 
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4. Investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik. Hal tersebut 

dikarenankan investasi yang ada di sektor industri manufaktur di 

Kabupaten Gresik adalah bersifat padat modal atau capital intensive. 

Yang dimana teknik padat modal ini umumnya menggunaan alat produksi 

dengan teknologi tinggi dan memiliki produktifitas serta efisiensi yang 

lebih baik sehingga untuk menghasilkan output yang sama besar tidak 

perlu menggunakan tenaga kerja dengan jumlah banyak. 

5. Dalam penelitian ini variabel yang memiliki pengaruh yang paling 

dominan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di 

Kabupaten Gresik adalah variabel jumlah unit usaha industri. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diajukan beberapa saran 

yang dijadikan sebagai pertimbangan bagi pengambilan kebijakan, adapun saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Besarnya PDRB atau output sektor ini berdampak pada penyerapan 

tenaga kerja. Maka diharapkan pemerintah daerah dan pihak perusahaan 

atau swasta  terus mengupayakan kinerja perekonomian sehingga dapat  

mendorong dan memacu lagi pertumbuhan ekonomi khususnya 

pertumbuhan output di sektor industri. 

2. Dalam hal penetapan kebijakan Upah Minimum apa yang dilakukan oleh 

Pemkab Gresik hingga saat ini bisa dibilang sudah cukup tepat. Maka 

diharapkan kedepanya baik pihak perusahaan, buruh serta pemerintah 

diharapkan untuk terus menjaga hubungan yang baik dalam rangka 

mewujudkan adanya perjanjian bersama yang seimbang antar unsur-

unsur tersebut terkait masalah upah sehingga mengahasilkan keputusan 

yang terbaik bagi seluruh pihak. Selain itu kenaikan kebijakan upah 
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minimum  diharapkan terus dapat memberikan insentif bagi para pekerja 

untuk meningkatkan produktifitas serta kesejahteraanya.  

3. Pemerintah daerah diharapkan untuk tetap dapat menciptakan insensif 

berupa kemudahan proses perijinan usaha, serta pastinya Pemda juga 

harus terus menjaga kualitas infrastruktur baik darat maupun laut agar 

memudahkan distribusi barang dan jasa. Sehingga dengan adanya hal 

tersebut maka akan memudahkan serta meningkatkan minat masyarakat 

atau swasta untuk  mendirikan unit-unit usaha industri yang baru di 

Kabupaten Gresik. 

4. Hingga saat ini iklim investasi sektor industri di Kabupaten Gresik cukup 

tinggi akan tetapi invesatasi tersebut sifatnya padat modal. Oleh sebab itu 

kedepanya diharapkan Pemda Kabupaten Gresik hendaknya lebih selektif 

dalam memberikan ijin bagi para investor, dimana Pemda diharapkan 

mengarahkan investasi tersebut ke sektor yang lebih padat karya.  

5. Namun yang jelas melihat besarnya potensi industri manufaktur 

Kabupaten Gresik maka agar hal tersebut berdampak secara signifikan 

pada penyerapan tenaga kerja, maka dalam hal ini peneliti merasa bahwa 

kualitas SDM merupakan faktor yang sangat menentukan, dimana 

disamping pendidikan formal Pemda diharapkan mengadakan berbagai 

pelatihan skill bagi angkatan kerja sebelum bekerja  seperti yang telah 

dilakukan oleh Disnaker Jatim. Sehingga nantinya ketika terjadi 

perubahan pengunaan teknologi canggih pada industri maka para 

angkatan kerja ini mampu untuk menguasainya serta pastinya diharapkan 

pelatihan tersebut dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja.
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Data Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Tenaga 
Kerja 

(Ribu Jiwa) 

PDRB 
(Juta Rp) 

UMK 
 (Juta Rp) 

Jumlah 
Unit Usaha  
(Ribu Unit) 

Investasi 
(Juta Rp) 

1998 159.966 1.425.118 152.500 4.585 117.532 

1999 173.814 1.443.799 182.000 4.813 139.960 

2000 189.324 4.440.187 236.000 5.084 162.777 

2001 197.873 4.607.684 330.000 5.175 146.232 

2002 204.440 4.862.316 453.000 5.303 157.751 

2003 214.234 5.069.447 516.500 5.564 545.437 

2004 220.397 5.336.926 550.550 5.696 268.692 

2005 223.658 5.675.609 578.250 5.811 181.468 

2006 232.302 6.003.890 682.250 5.936 306.902 

2007 233.782 6.355.144 743.500 6.070 1.426.895 

2008 241.848 6.691.693 803.652 6.222 1.564.265 

2009 249.149 8.088.633 971.624 6.392 1.691.991 

2010 254.509 8.541.390 1.010.400 6.559 1.524.226 

2011 266.070 9.051.121 1.133.000 6.758 4.545.670 

2012 268.255 9.593.602 1.257.000 6.836 9.588.136 



 

 

 

Lampiran 2:  Hasil Estimasi Regresi 

 

Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 04/28/14   Time: 22:30   
Sample: 1998 2012   
Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X1) 0.036771 0.013350 2.754401 0.0203 

LOG(X2) 0.060242 0.027345 2.203022 0.0582 
LOG(X3) 0.820860 0.163585 5.017945 0.0005 
LOG(X4) -0.006276 0.004811 -1.304627 0.2212 

C 3.913822 1.047155 3.737576 0.0039 
     
     R-squared 0.997085     Mean dependent var 12.29980 

Adjusted R-squared 0.995920     S.D. dependent var 0.152361 
S.E. of regression 0.009732     Akaike info criterion -6.165500 
Sum squared resid 0.000947     Schwarz criterion -5.929483 
Log likelihood 51.24125     Hannan-Quinn criter. -6.168014 
F-statistic 855.2654     Durbin-Watson stat 2.465790 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Normalitas, Jarque-Bera 

0

1

2

3

4

5

-0.02 -0.01 0.00 0.01

Series: Residuals

Sample 1998 2012

Observations 15

Mean      -5.92e-16

Median   0.001394

Maximum  0.014992

Minimum -0.018159

Std. Dev.   0.008225

Skewness  -0.484379

Kurtosis   3.091619

Jarque-Bera  0.591804

Probability  0.743860

 

2. Uji Heterokedastisitas, Grafik Scatterplot 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

3. Hasil Uji Multikolinearitas, auxilliary regression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: LOG(X1)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X2) 0.717839 0.578428 1.241017 0.2404 

LOG(X3) 1.674395 3.659923 0.457495 0.6562 
LOG(X4) -0.115843 0.102889 -1.125903 0.2842 

C -6.980200 23.55625 -0.296321 0.7725 
     
     R-squared 0.884902     Mean dependent var 15.45534 

Adjusted R-squared 0.853511     S.D. dependent var 0.574304 
S.E. of regression 0.219808     Akaike info criterion 0.031056 
Sum squared resid 0.531472     Schwarz criterion 0.219869 
Log likelihood 3.767082     Hannan-Quinn criter. 0.029044 
F-statistic 28.19016     Durbin-Watson stat 1.733559 
Prob(F-statistic) 0.000018    

     
     

Dependent Variable: LOG(X2)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X1) 0.171091 0.137863 1.241017 0.2404 

LOG(X3) 5.019686 0.981161 5.116070 0.0003 
LOG(X4) -0.046192 0.051185 -0.902451 0.3862 

C -32.29032 6.206670 -5.202519 0.0003 
     
     R-squared 0.979106     Mean dependent var 13.19576 

Adjusted R-squared 0.973408     S.D. dependent var 0.658058 
S.E. of regression 0.107311     Akaike info criterion -1.402997 
Sum squared resid 0.126672     Schwarz criterion -1.214183 
Log likelihood 14.52247     Hannan-Quinn criter. -1.405008 
F-statistic 171.8215     Durbin-Watson stat 1.416394 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Dependent Variable: LOG(X3)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X1) 0.011152 0.024375 0.457495 0.6562 

LOG(X2) 0.140267 0.027417 5.116070 0.0003 
LOG(X4) 0.019015 0.006764 2.811090 0.0169 

C 6.381777 0.150595 42.37707 0.0000 
     
     R-squared 0.983281     Mean dependent var 8.656386 

Adjusted R-squared 0.978721     S.D. dependent var 0.122971 
S.E. of regression 0.017938     Akaike info criterion -4.980573 
Sum squared resid 0.003540     Schwarz criterion -4.791759 
Log likelihood 41.35429     Hannan-Quinn criter. -4.982584 
F-statistic 215.6385     Durbin-Watson stat 1.237282 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil Uji Autokorelasi, Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 3.087173     Prob. F(2,8) 0.1015 

Obs*R-squared 6.534001     Prob. Chi-Square(2) 0.0381 
     

  

 

 

 

Dependent Variable: LOG(X4)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X1) -0.892015 0.792266 -1.125903 0.2842 

LOG(X2) -1.492346 1.653659 -0.902451 0.3862 
LOG(X3) 21.98524 7.820895 2.811090 0.0169 

C -143.6166 49.31403 -2.912286 0.0141 
     
     R-squared 0.854198     Mean dependent var 13.21715 

Adjusted R-squared 0.814434     S.D. dependent var 1.415946 
S.E. of regression 0.609952     Akaike info criterion 2.072305 
Sum squared resid 4.092456     Schwarz criterion 2.261119 
Log likelihood -11.54229     Hannan-Quinn criter. 2.070294 
F-statistic 21.48165     Durbin-Watson stat 1.294251 
Prob(F-statistic) 0.000066    

     
     


