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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Industri 

 Pengertian industri menurut Sandy (1985: 154) adalah usaha untuk 

memproduksi barang dari bahan baku atau bahan mentah melalui proses 

penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan 

satuan yang serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin. 

 Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang 

menghasilkan produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang 

digunakan, proses, produk akhir dan konsumen akhir. Dalam arti yang lebih luas, 

industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa 

dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi (Kuncoro, 2007: 167) 

 Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Industri 

adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau 

memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 

Perusahaan industri juga meliputi perusahaan yang mempunyai kegiatan tertentu 

dalam mengubah secara mekanik atau kimia bahan-bahan organis sehingga 

menjadi hasil baru. 
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 Sedangkan menurut Dumairy pengertian industri ada dua, yaitu : 

1. Industri yang dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan yang sejenis dan 

industri yang dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya 

terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi 

atau barang setengah jadi. 

2. Industri pengolahan itu sendiri dapat bersifat maksimal, elektrikal atau bahkan 

manual. Industri merupakan suatu kegiatan atau usaha mengolah bahan atau 

barang agar memiliki nilai yang lebih baik untuk keperluan masyarakat di 

suatu tempat tertentu. Pada hakekatnya pembangunan industri ditujukan untuk 

menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang, yaitu struktur 

ekonomi dengan titik berat pada industri yang maju dan didukung oleh 

pertanian  yang tangguh. 

 Dengan adanya pengembangan industri diharapkan adanya peningkatan 

laju perekonomian yang nyata. Hasibuan mengatakan industri dapat dibagi ke 

dalam industri makro dan industri mikro. Secara mikro, industri adalah kumpulan 

dari perusahan yang menghasilkan barang yang sejenis. Sedangkan secara makro, 

industri adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. 

 Menurut Badan Pusat Statistik sektor industri pengolahan yaitu sektor 

yang mencakup semua perusahaan atau usaha di bidang industri yang melakukan 

kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau 

barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.  
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 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri dibedakan menjadi 

industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. 

1. Industri besar adalah industri yang menggunakan mesin tenaga dengan buruh 

50 orang keatas, atau industri yang tidak menggunakan mesin tetapi 

mempunyai buruh 100 orang keatas. 

2. Industri sedang adalah industri yang menggunakan mesin tenaga dengan buruh 

5 sampai dengan 49 orang atau industri yang tidak menggunakan mesin tenaga 

tetapi mempunyai buruh 10 sampai dengan 99 orang. 

3. Industri kecil adalah industri yang menggunakan 15 mesin tenaga dengan buruh 

1 sampai 4 orang, atau industri yang tidak menggunakan mesin tenaga tetapi 

mempunyai buruh 1 sampai dengan 9 orang. 

4. Kerajinan rumah tangga adalah suatu usaha pengubahan/pembentukan suatu 

barang menjadi barang lain yang nilainya lebih tinggi dan tidak 

mempergunakan buruh yang dibayar. 

 Keberadaan suatu industri sangat menentukan tujuan atau sasaran kegiatan 

industri. Berdasarkan lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi lima. 

Pertama, Industri berorientasi pada pasar, dimana industri ini merupakan industri 

yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen. Kedua, industri 

berorientasi pada tenaga kerja, yaitu industri yang didirikan mendekati daerah 

pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja, 

tetapi  kurang pendidikannya. Ketiga, industri yang berorientasi pada pengolahan, 

merupakan industri yang didirikan dekat dengan tempat pengolahan. Keempat, 
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industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat 

tersedianya bahan baku. Misalnya : industri konveksi berdekatan dengan industri 

tekstil. Kelima, industri yang tidak terikat oleh syarat-syarat diatas, industri ini 

dapat didirikan dimana saja misalnya industri elektronik, otomotif dan 

transportasi. 

2.1.2 Pengertian Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang 

sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang 

melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga 

(Simanjuntak, 2001). UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

mengatakan bahwa yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja 

meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang 

tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia 

dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena 

tidak ada kesempatan kerja. 

 Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai 

seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi 

memproduksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja 

(employed) sebagai berikut : 
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a. Tenaga kerja penuh, adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 

35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas; 

b. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran, adalah tenaga kerja 

dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu; dan 

c. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja, adalah tenaga 

kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam per minggu. 

 Pernyataan Simanjuntak (2001) yang menyatakan bahwa tenaga kerja 

(man power) adalah penduduk yang sudah dan sedang bekerja, yang sedang 

mencari pekerjaan dan yang sedang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah 

dan mengurus kegiatan dalam rumah tangga. Masyarakat seperti ini dapat 

dikatakan sebagai angkatan kerja, kecuali mereka yang tidak melakukan aktivitas 

kerja. 

 Ada empat hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu : 

a. Bekerja 

 Jumlah orang yang bekerja sering dipakai sebagai petunjuk kesempatan 

kerja. Dalam pengkajian tenagakerjaan, kesempatan kerja sering dipicu sebagai 

permintaan tenaga kerja. 

b. Pencari Kerja 

 Penduduk yang menawarkan tenaga kerja, tetapi belum berhasil 

memperoleh pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan. Secara konseptual 
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mereka yang dikatakan pengangguran harus memenuhi persyaratan bahwa 

mereka juga aktif dalam mencari pekerjaan. 

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

 TPAK suatu kelompok tertentu adalah perbandingan antara jumlah 

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

TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang masih bersekolah dan 

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

d. Profil Angkatan Kerja 

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

tingkat pendidikan. 

 Sitanggang dan Nachrowi (2004) memberikan ciri-ciri tenaga kerja yang 

antara lain : 

a. Tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk 

digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan 

atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. 

Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan menerima 

imbalan berupa upah atau gaji. 

b. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) 

yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan. 

 Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

 Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang 
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bekerja atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak 

bekerja dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari  dua golongan, 

yaitu : 

a.  Golongan yang bekerja, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan dengan 

maksud memperoleh upah, atau memperoleh pendapatan atau keuntungan, baik 

mereka yang bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh. 

b. Golongan yang menganggur, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif 

mencari pekerjaan menurut waktu tertentu atau mereka yang sudah pernah 

bekerja atau di bebas tugaskan tetapi sudah menganggur dan mencari 

pekerjaan. 

2.1.2.1 Kesempatan Kerja 

 Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk 

bekerja pada 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. 

 Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya 

untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, 

serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat 

memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. 

 Menurut Sudarsono (1998), Perluasan kesempatan kerja merupakan suatu 

usaha untuk mengembangkan sektor-sektor penampungan kesempatan kerja 

dengan produktifitas rendah. Usaha perluasan kesempatan kerja tidak terlepas dari 
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faktor-faktor seperti pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja, 

pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja, atau kebijaksanaan 

mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Kesempatan kerja ini akan 

menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang 

tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. 

2.1.2.2 Permintaan Tenaga Kerja 

 Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah 

maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seseorang pembeli untuk 

dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu 

(Sudarsono, 1990). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga 

kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki 

oleh suatu perusahaan untuk dipekerjakan. Permintaan tenaga kerja dapat 

didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha 

pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu (Sholeh, 

2018) 

 Arfida (2003) mengatakan bahwa perimintaan tenaga kerja adalah 

hubungan antara tingkat upah (dilihat dari perspektif seorang pengusaha adalah 

harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan atau 

pengusaha untuk dipekerjakan. Simanjuntak (2001) mengatakan bahwa 

pertumbuhan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari 

pertumbuhan permintaan masayarakat terhadap barang yang diproduksi (derived 

demand). 
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 Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan perusahaan atau instansi tertentu. Sumarsono (2003) mengatakan 

bahwa biasanya permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat 

upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil. Permintaan 

tenaga kerja dipengaruhi oleh : 

a. Tingkat Upah 

  Tingkat upah dari sudut pandang pengusaha merupakan biaya produksi. 

Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan akan semakin banyak proporsi 

labor cost terhadap total cost. Peningkatan upah akan mengurangi permintaan 

terhdapa pekerja, sebaliknya penurunan tingkat upah akan meningkatkan 

permintaan terhadap tenaga kerja, berdasarkan tingkat upah yang dibayarkan 

dapat dihitung jumlah pekerja optimal yang digunakan dalam suatu usaha. 

b. Teknologi 

  Pemanfaatan teknologi dapat menentukan jumlah penggunaan tenaga 

kerja. Semakin efektif teknologi, makin besar kesempatan pekerja 

mengaktualisasi keterampilan dan kemampuannya. Selain itu, keberadaan 

teknologi juga bisa mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja apabila 

perusahaan lebih memilih tenaga mesin dibanding dengan menggunakan 

tenaga manusia. 
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c. Produktivitas 

  Produktivitas tergantung pada modal yang dipakai. Penggunaan faktor 

modal yang lebih besar akan memiliki keleluasaan meningkatkan 

produktivitas. 

d. Fasilitas Modal 

  Suatu proses produksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi 

modal, pekerja, sumber daya alam dan teknologi. Peranan modal dapat menjadi 

subtitutif terhadap pekerja atau komplemen, sehingga merupakan faktor 

penentu bagi pekerja. 

e. Kualitas Tenaga Kerja 

  Kualitas pekerja dapat diukur dari tingkat pendidikan dan pengalaman 

yang dimilikinya. Semakin tinggi pendidikan dan pengalaman akan 

memperbaiki kualitas tenaga kerja. Variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kualitas tenaga kerja adalah gizi dan kesehatan pekerja (Budiarty, 2006). 

2.1.2.3 Pengukuran Permintaan Tenaga Kerja 

 Pendeketan permintaan tenaga kerja dapat dilakukan dengan berbagai 

metode pengukuran, diantaranya dengan menggunakan metode minimisasi biaya 

dan maksimisasi output, yang paling sering digunakan adalah pendeketan derivasi 

permintaan dari suatu fungsi produksi atau fungsi ongkos dengan kendala 

produksi. Cara pertama bisa dilakukan bila input fakor produksi yang diminta 
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suatu industri tersedia dengan lengkap, sementara cara ke dua bisa dilakukan bila 

input produksi terbatas jumlahnya. 

 Menggunakan teknik Langrange Multiplier (0) derivasi permintaan 

industri terhadap tenaga kerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi 

produksi yang sudah dikenal, seperti fungsi Cobb-Douglass, fungsi produksi CES 

atau fungsi Translog. 

 Cara ke dua, derivasi permintaan terhadap tenaga kerja suatu industri 

dengan menggunakan fungsi Cobb-Douglas sebagai berikut: 

Minimumkan ongkos   C = wk.K + w1.L 

Dengan kendala   Q =       

Yang mana 

C  = Total Ongkos 

Wk  = Tingkat bunga/harga barang modal 

K  = Modal 

W1  = Upah Pekerja 

L  = Pekerja 

Q  = Output 

A = Teknologi 

     = Elastisitas modal dan tenaga kerja 
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Turunan pertama (First Order Condition) dari persamaan yang telah mengimpose 

kendala produksi dapat diperhatikan di bawah ini : 

ξ= wkK + wlL + λ(Q - AKαL β )      (1)  

δξ/δK = wk - λαAKα-1L β = 0      (2)  

δξ/δL = wl - λβAKαL β-1 = 0       (3) 

 δξ/δλ = Q - AKαL β         (4) 

penyelesaian persamaan (2) dan (3) dengan memperlihatkan syarat keseimbangan 

penggunaan input dengan keuntungan maksimum diperoleh hasil sebagai berikut : 

  

  
 = 
  

  
        (5) 

Penyederhanaan persamaan (4) dan (5) akan menghasilkan permintaan industri 

masing-masing input sebagai berikut : 

K = [
 

   
]

 

 
        (6) 

L = ⌈
   

   
⌉         (7) 

Proses derivasi permintaan tenaga kerja industri diatas dilanjutkan dengan 

penerapan langkah-langkah mengimpose persamaan (6) ke persamaan (7), 

sehingga diperoleh persamaan baru : 

L = [
   

   
]
 

[
 

 
]

 

   
 



25 
 

Dari persamaan (8) selanjutnya dilakukan transformasi persamaan kedalam 

bentuk logaritma, maka fungsi linier permintaan industri terhadap tenaga kerja 

dapat ditulis kembali menjadi : 

InL = In A +    In   +    In   +    InQ +     (9) 

Yang mana = 

In L  = log permintaan tenaga kerja industri 

In     = log harga barang-barang modal 

In Wi    = log upah pekerja 

In Q     = log output 

 1,2,3     = Elastisitas harga barang modal, harga upah, pekerja dan elastisitas  

     permintaan output 

  = error term 

Persamaan (9) memperlihatkan bahwa permintaan tenaga kerja industri sangat 

ditentukan oleh harga input itu sendiri, harga modal (barang lain) dan tingkat 

output di masing-masing industri. Fungsi permintaan ini dapat diestimasi untuk 

permintaan tenaga kerja menurut sektor dan jenis pekerjaan. Seberapa besar 

dampak pertambahan produksi membuka lapangan kerja dapat diperoleh dengan 

memperlihatkan nilai koefisien variabel output (Budiarty, 2006) 
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2.1.2.4 Permintaan Tenaga Kerja Jangka  Pendek 

 Pada suatu proses produksi terjadi hubungan antara input produksi dengan 

outputnya. Penggunaan teknologi yang tetap dalam proses produksi (teknologi 

merupakan teknik yang mengalihkan bentuk input ke dalam bentuk output) dan 

jumlah input produksi baik M maupun TK lebih besar akan memperbesar tingkat 

output yang dihasilkan (Budiarty, 2006). 

2.1.2.5 Permintaan Tenaga Kerja Jangka Panjang 

 Jangka panjang dalam teori perusahaan adalah suatu konsep perusahaan 

dalam melakukan penyesuaian penuh terhadap keadaan ekonomi yang berubah. 

Dalam jangka panjang penyesuaian penggunaan tenaga kerja dapat dilakukan oleh 

perusahaan apabila perusahaan sanggup mengadakan perubahan terhadap input 

yang lain. Contohnya: penyesuaian tenaga kerja dilakukan dengan melakukan 

perubahan penggunaan (Budiarty, 2006). 

2.1.3 Tingkat Upah 

2.1.3.1 Definisi Upah 

 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

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

akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan). 
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 Pendapat lain dikemukakan oleh Simanjuntak (1996), menyatakan bahwa 

upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas jasa yang diberikannya 

bagi pihak lain, diberikan seluruhnya dalam bentuk uang atau sebagian dalam 

bentuk uang dan sebagian dalam bentuk natural. Upah merupakan faktor yang 

penting bagi pekerja,  karena bagaimanapun upah bagi pekerja merupakan tempat 

bergantung bagi kelangsungan hidup pekerja beserta keluarganya.  

 Menurut Sumarsono (2003), upah dibagi menjadi tiga macam yaitu : 

1. Upah yang diberikan pada Karyawan 

 Upah yang dibedakan atau upah per jam, per hari, per minggu per bulan. 

2. Upah Lembur 

 Upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja 

yang telah ditetapkan perusahaan. 

3. Tunjangan 

 Sejumlah uang yang diterima karyawan secara menyeluruh karena adanya 

keuntungan dari perusahaan pada akhir tahun neraca. 

2.1.3.2 Pengertian UMP 

2.1.3.2.1 Pengertian Upah Minimum Provinsi 

 Upah minimum diartikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari 

upah pokok termasuk tunjangan tetap. Sedangkan upah minimum provinsi adalah 

upah minimum yang bersifat tetap yang berlaku umum disatu daerah provinsi. 
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Dan upah minimum diberlakukan bagi pekerja dengan keterampilan terendah dan 

jabatan terendah dengan kerja paling lama satu tahun. Adapun berdasarkan 

peraturan menteri tenaga kerja NO. PER-01/MEN/1999 pasal 4, UMP adalah 

upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok yang termasuk tunjangan 

tetap yang berlaku disatu provinsi. Sedangkan upah minimum didefinisikan 

sebagai suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan 

untuk membayar upah minimum kepada pekerja yang paling rendah tingkatnya. 

Berdasarkan UMP didasarkan atas upah bulanan yang diadakan peninjauan 

selambat-lambatnya 2 tahun sekali. 

 Adapun pokok yang dimaksud diatas adalah imbalan dasar yang dibayar 

kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang dibayar kepada pekerja 

menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan dan suatu imbalan yang diterima oleh pekerja secara tetap jumlahnya 

dan teratur pembayaran yang diartikan kehadirannya maupun pencapaian prestasi 

kerja tertentu disebut tunjangan tetap. 

2.1.3.2.2 Penetapan Upah Minimum Provinsi 

a. Dasar pertimbangan penetapan UMP 

 Dalam penetapan usulan upah minimum agar mempertimbangkan 

pendekatan dan faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) 

  Dimaksudkan agar upah dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja. 

Karena terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja akan mendorong naiknya tingkat 
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kesehatan, gizi kerja, yang pada akhirnya menaikan daya kerja atau 

produktivitas kerja. 

2. Indeks Harga Konsumen (IHK) 

  Untuk melihat nilai riil/daya beli tidak sekedar jumlah nominal upah. 

Dalam mempertahankan daya beli idealnya setiap kenaikan inflasi harus diikuti 

kenaikan upah. Tetapi kenaikan upah yang demikian bersifat infatoir. Oleh 

karena itu pada saat inflasi tinggi dan kenaikan upah tidak berjalan dengan 

kebijaksaan moneter, fiskal dan kebijakan disektor riil maka dapat berpengaruh 

buruk terhadap daya beli pada tahap berikutnya. 

3. Kondisi Pasar Kerja 

  Kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat berakibat pada pengurangan 

penggunaan faktor produksi/tenaga kerja atau dengan kata lain akan terjadi 

pemutusan hubungan kerja (PHK). 

4. Upah yang berlaku secara regional (perbandingan) 

  Tingkat upah merupakan faktor pendorong dan penarikan tenaga kerja 

untuk melakukan migrasi antar daerah maupun migrasi sektor dengan tujuan 

upah yang lebih tinggi. 

5. Kemampuan, pengembangan dan kelangsungan perusahan 

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi 

  Untuk melakukan penyesuaian/kenaikan upah dengan kenaikan 

pendapatan rata-rata masyarakat. 
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2.1.3.2.3 Perbedaan Tingkat Upah 

Perbedaan tingkat upah diantaranya dipengaruhi oleh : 

1. Perbedaan tingkat pengalaman, pendidikan dan latihan. 

2. Presentase biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. 

3. Perbedaan proporsi keuntungan perusahaan terhadap penjualannya. 

4. Perbedaan peranan pengusaha yang bersangkutan dalam menentukan harga. 

5. Perbedaan skala besar kecilnya perusahaan. 

6. Perbedaan tingkat efisiensi dan manajemen. 

7. Perbedaan kemampuan atau kekuatan serikat pekerja. 

8. Faktor kelangkaan 

9. Perbedaan besar kecilnya resiko atau kemungkinan mendapatkan kecelakaan di 

lingkungan kerja. 

2.1.3.2.4 Perubahan Tingkat Upah 

1. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi 

perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik maka naiknya 

tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya 

akan meningkat pula harga per unit barang yang diproduksi. Dengan adanya 

kenikan ini biasanya konsumen akan memberikan respon yang cepat dengan 

cara mengurangi konsumsi atau bahkan tidak mau lagi membeli barang yang 

bersangkutan, akibatnya akan banyak barang produksi yang tidak terjual 
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sehingga produsen akan menurunkan jumlah produksinya. Penurunan jumlah 

produksi mengakibatkan kebutuhan jumlah tenaga kerja berkurang. Penurunan 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi 

disebut efek skala produksi. 

2. Apabila upah naik maka pengusaha cenderung 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 “substituation effect”. Baik efek skala produksi maupun efek substitusi 

akan menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang 

mempunyai slope negatif seperti tampak pada kurva dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 kurva permintaan tenaga kerja 
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2.1.3.2.5 Hubungan Upah dan Jam Kerja 

 

Gambar 2.2 kurva hubungan upah dan jam kerja 

 Efek substitusi ditunjukan oleh titik E1 hingga E3, pada gambar 2.2 waktu 

yang disediakan bertambah sehubungan dengan pertumbuhan tingkat upah (dari 

S1 ke S2). Sesudah mencapai jumlah waktu bekerja sebanyak HD jam, seseorang 

akan mengurangi jam kerjanya bila tingkat upah naik. Penurunan jam kerja 

sehubungan dengan pertambahan tingkat upah dinamakan backward bending 

supply curve atau kurva penawaran kerja yang membalik. Backward bending 

supply curve hanya dapat terjadi pada penawaran tenaga kerja yang bersifat 

perorangan. Hal ini berbeda dengan hubungan antara tingkat upah dan penawaran 

tenaga kerja secara keseluruhan. Dalam perekonomian yang lebih luas,semakin 

tingginya tingkat upah akan mendorong semakin banyak orang untuk masuk ke 

pasar tenaga kerja. Orang-orang yang tadinya tidak mau bekerja pada tingkat upah 

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

upah yang lebih tinggi (Suparmoko, 1998). 
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2.1.4 Modal Kerja 

2.1.4.1 Pengertian Modal 

 Variabel yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja salah satunya 

adalah modal. Dalam praktiknya faktor-faktor produksi baik sumberdaya manusia 

maupun sumberdaya non manusia tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan 

barang dan jasa. Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, maka 

semakin besar modal yang ditanamkan akan menambah penggunaan tenaga kerja. 

 Modal memiliki dua fungsi yaitu menopang kegiatan produksi dan 

menutup data atau pengeluaran tetap yang tidak berhubungan secara langsung 

dengan produksi dan penjualan. Semakin tinggi modal yang digunakan akan 

berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan untuk produksi akan 

semakin banyak.  

2.1.4.2 Klasifikasi Modal 

 Menurut Bambang Riyanto klasifikasoi modal di golongokan menjadi 2 

bagian : 

a. Modal menurut bentuknya (modal aktif) yaitu modal yang tertera disebelah 

debet dari neraca, yang menggambarkan bentuk-bentuk dimana seluruh dana 

yang diperoleh perusahan di tanamkan. 

 1. Modal aktif yang berdasarkan cara dan lamanya cara dan perputaran dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu : 
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a) Aktiva lancar yaitu aktiva yang habis dalam satu kali perputaran dalam 

proses produksi dan proses perputarannya adalah jangka waktu yang pendek 

(umumnya kurang dari 1 tahun). 

b) Aktiva tetap yaitu aktiva yang tahan lama yang tidak atau yang secara 

berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi perputarannya 

dalam jangka waktu yang panjang (umumnya lebih dari 1 tahun). 

 2. Modal aktif berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan 

dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a) Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar atau kelebihan dari 

aktiva lancar di atas hutang lancar. 

b) Modal tetap adalah pembiayaan yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu 

yang tetap dari aktiva lancar dalam jangka waktu tertentu. 

b. Modal menurut sumber atau asalnya (modal pasif) yaitu modal yang tertera di 

sebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dari mana 

dana tersebut diperoleh. 

1. Modal pasif berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a) Modal sendiri adalah berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) 

atau berasal dari pengambilan bagian, peserta atau pemilik (modal saham, 

modal peserta, dll). 

b) Modal asing (modal kreditur/hutang) adalah modal yang berasal dari 

krediatur, yang ini merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan. 
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2. Modal pasif berdasarkan lamanya penggunaan, dibedakan menjadi modal 

jangka     panjang dan modal jangka pendek. 

3. Pembagian modal pasif juga didasarkan kepada: 

a) Syarat likuiditas yang terdiri dari modal jangka panjang dan modal jangka 

pendek. 

b) Syarat solvabilitas yang terdiri dari modal asing dan modal sendiri. 

c) Syarat realibilitas yang terdiri dari modal dengan pendapatan tetap (modal 

obligasi) dan modal dengan pendapatan tidak tetap (modal saham). 

2.1.4.3 Sumber Modal 

 Modal dalam suatu perusahaan merupakan persoalan yang tidak akan 

berakhir, mengingat pentingnya modal yang nantinya akan digunakan dalam 

segala aktivitas perusahaan itu sendiri. Perusahaan dapat memperoleh sumber 

modal dengan cara-cara berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya. Menurut Bambang Ryanto sumber modal dapat dibedakan menjadi 2 

yaitu: 

a. Ditinjau dari asalnya sumber modal terbagi menjadi 2 yaitu : 

1. Sumber intern (Internal Sources) yaitu modal atau dana yang dibentuk atau 

dihasilkan sendiri di dalam perusahaan yang berupa laba di tahan 

(Retained Earning) dan akumulasi penyusutan (Accumulated 

Depreciation). 



36 
 

2. Sumber extern (External Sources) sumber modal yang berasal dari luar 

perusahaan dapat berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil 

bagian dari perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur adalah 

merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan dan disebut sebagai 

modal asing, sedangkan dana atau modal yang berasal dari pemilik, 

peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan adalah dana yang akan 

ditanamkan di dalam perusahaan yang bersangkutan dan dikenal sebagai 

modal sendiri. 

b. Ditinjau dari cara terjadinya sumber modal terbagi menjadi 3 yaitu : 

1. Tabungan dari Subjek-Subjek Ekonomi 

Tabungan adalah pendapatan yang tidak di konsumsi. Tabungan dapat 

digunakan untuk investasi, tabungan yang digunakan untuk kepentingan 

konsumsi tidak dapat memperbesar modal, sedangkan tabungan yang 

digunakan untuk keperluan investasi dapat memperbesar modal. 

2. Penciptaan atau Kreasi Uang/Kredit Oleh Bank 

Sebagai sumber kedua yaitu penciptaan atau kreasi uang yang dapat 

menciptakan uang tidak hanya bank sirkulasi tetapi juga bank-bank dari 

pada penggunaan uang. 

3. Identifikasi dari pada penggunaan uang 

Cara ini dilakukan oleh bank dengan meminjamkan kembali uang yang 

dipercayakan atau disimpen oleh masyarakat di bank. 
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2.1.4.4 Hubungan Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

 Modal merupakan subtitusi dari tenaga kerja. Hal ini berdasarkan fungsi 

produksi yaitu Q= f(K,L,R,T) dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah 

jumlah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, T adalah tingkat teknologi yang 

digunakan sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai 

jenis faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk 

memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Untuk satu tingkat 

produksi tertentu, dapat digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. 

Penambahan modal terhadap setiap industri akan dapat meningkatkan bahan baku 

atau dapat mengembangkan usaha (menambah jumlah usaha). Dengan semakin 

banyak usaha yang berkembang maka akan menyerap tenaga kerja yang banyak 

pula. 

2.1.5 Nilai Output 

 Nilai output adalah nilai produksi atau nilai keseluruhan jumlah barang 

yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang 

selanjutnya akan dijual sampai ke tangan konsumen. Naik turunnya permintaan 

pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan akan berpengaruh 

apabila permintaan hasil produksi perusahaan dari industri meningkat, produsen 

cenderung akan menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut 

produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. 

 Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain : 

naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 
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bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-

barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi 

(Sudarsono, 1988: 35). 

 Nilai output suatu daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan hasil 

produksi dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang memproduksi barang 

yang sama. Para pengusaha akan membutuhkan sejumlah uang yang akan 

diperoleh dengan tambahan perusahaan  tersebut, demikian juga dengan tenaga 

kerja. Apabila jumlah output dihasilkan oleh perusahaan yang jumlahnya lebih 

besar maka akan menghasilkan output yang besar pula, sehingga semakin banyak 

junmlah perusahaan/unit yang berdiri maka akan semakin banyak kemungkinan 

untuk terjadi penambahan output produksi (Matz, 1990:22). 

 Pengusaha mempekerjakan seseorang karena itu membantu produksi 

barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan 

permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan 

masyarakat akan barang yang diproduksi (Simanjuntak, 1985: 87). 

2.1.6 Jumlah Mesin 

 Mesin merupakan alat yang dirancang untuk mempermudah semua proses 

produksi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Mesin merupakan salah satu 

bentuk teknologi. 

 Menurut Suparmoko (2009:196), teknologi berarti suatu perubahan dalam 

proses produksi yang tampak dalam teknik produksi yang ada. Teknologi berarti 
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perubahan dalam teknik produksi, perbaikan peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi, peningkatan  kemampuan pekerja dan perbaikan dalam mengurus 

perusahaan. 

 Penggunaan teknologi yang tepat guna mendukung adanya inovasi-inovasi 

produk dan menjadi hambatan-hambatan masuk bagi perusahaan pesaing 

(Sukirno, 2008). Bentuk pemilihan dari tenaga kerja ditentukan oleh kecanggihan 

teknologi proses produksi, karakter pengalaman kerja dan bentuk organisasi, 

keadaan menetapkan kuota tenaga kerja dan memperhitungkan biaya dan manfaat, 

kompleksitas dan tanggung jawab produksi atau pekerjaan yang dilakukan untuk 

hasil akhir (Zheleznikova, 2013).  

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Tujuan pustaka dari penelitian terdahulu dijelaskan secara sistematis 

tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian terdahulu 

diuraikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul 

/Pengarang 

Masalah Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

penyerapan 

tenaga kerja 

pada industri 

Pertumbuhan 

industri 

elektronik di 

Indonesia 

mengalami 

   = 

Pengeluaran 

untuk tenaga 

kerja industri 

   = Jumlah 

Regresi 

linear 

berganda 

Jumlah 

perusahaan dan 

pengeluaran 

tenaga kerja 

mempengaruhi 

penyerapan tenaga 
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elektronik di 

Indonesia 

(Muhammad 

Bryan 

Safatillah) 

Sumber : 

journal.unnes.ac

.id 

penurunan perusahaan 

industri di 

Indonesia 

    = laju 

pertumbuhan 

ekonomi 

Y = 

Penyerapan 

tenaga kerja 

kerja sedangkan 

pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja pada industri 

elektronik di 

Indonesia 

2. Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

penyerapan 

tenaga kerja 

terhadap industri 

kecil 

pengolahan ikan 

di Kabupaten 

Demak 

Sumber : 

journal.unnes.ac

.id 

Penyerapan 

tenaga kerja 

cenderung 

menurun 

   = Upah 

   = Modal 

X3 = Nilai 

produksi 

Y = 

Penyerapan 

tenaga kerjaa 

Regresi 

linear 

berganda 

Variable upah, 

modal dan nilai 

produksi secara 

simultan 

(bersama-sama) 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap besarnya 

penyerapan tenaga 

kerja pada industri 

kecil pengolahan 

ikan di Kabupaten 

Demak. 

3. 
Analisis 

Penyerapan 

Tenaga Kerja di 

Kota Salatiga 

(Oktaviana Dwi 

Saputri) 

Sumber : 

eprints.undip.ac.

id 

 

Penyerapan 

tenaga kerja 

menurun 

   = Upah 

   = 

Produktifitas 

Tenaga Kerja 

Y = 

penyerapan 

tenaga kerja 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA) 

a. Upah memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

perekrutan pekerja 

di Kota Salatiga 

b. Produktivitas 

tenaga kerja 

memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap 

rekrutmen pekerja 

di Kota Salatiga. 

4. Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

penyerapan 

Penyerapan 

tenaga kerja 

yang sedikit 

      = Modal 

      = Upah 

      = 

Metode 

ordinary 

least 

square 

Tingkat upah 

berpengaruh 

positif terhadap 

tingkat 
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tenaga kerja 

Industri Kreatif 

di Kota 

Denpasar 

(Luh Diah 

Citraresmi 

Cahyadi) 

Sumber : 

jurnal.undhiraba

li.ac.id 

teknologi 

Y = 

Penyerapan 

tenaga kerja 

(OLS) penyerapan tenaga 

kerja pada industri 

pakaian di Kota 

Denpasar. 

5. Pengaruh upah, 

nilai produksi, 

nilai investasi 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja 

pada industri 

kecil genteng di 

kabupaten 

Banjarnegara 

Sumber : 

lib.unnes.ac.id 

Kurangnya 

penyerapan 

tenaga kerja 

dibandingkan 

dengan sektor 

lain 

  =Upah 

  =Nilai 

Produksi 

  =Nilai 

Investasi 

Y = 

Penyerapan 

tenaga kerja 

regresi 

Linier 

Berganda 

double log 

Variabel upah, 

nilai produksi dan 

nilai investasi 

secara signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja pada industri 

kecil genteng di 

kabupaten 

Banjarnegara. 

Nilai produksi 

paling dominan 

6. Analisis 

pengaruh nilai 

output dan 

tingkat upah 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja 

pada industri 

rokok kabupaten 

Malang 

Sumber : 

eprints.umm.ac.i

d 

Menganalisis 

pengaruh nilai 

output dan 

tingkat upah 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja 

pada industri 

rokok di 

kabupaten 

Malang 

   = Nilai 

Output 

    = Tingkat 

Upah 

Y = 

penyerapan 

tenaga kerja 

pada industri 

rokok di 

Kabupaten 

Malang 

Regresi 

linier 

berganda 

Variabel bebas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap variabel 

terikat. 

7. Analisis tingkat 

upah dan 

volume produksi 

terhadap 

Menganalisis 

tingkat upah 

dan volume 

produksi 

     = tingkat 

upah 

     = volume 

Analisis 

regresi 

linier 

Secara serempak 

variabel tingkat 

upah dan volume 

produksi 
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permintaan 

tenaga kerja 

pada industri 

kecil kerupuk di 

Kabupaten 

Kendal (Dheni 

Purwaningtyas) 

Sumber : 

eprints.undip.ac.

id 

terhadap 

permintaan 

tenaga kerja 

pada industri 

kecil kerupuk 

di Kabupaten 

produksi 

Y = 

permintaan 

tenaga kerja 

berganda mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja pada industri 

kecil kerupuk di 

kabupaten kendal 

8. Pengaruh 

perubahan 

tingkat upah 

terhadap output 

dan permintaan 

tenaga kerja 

subsektor 

industri 

pengolahan di 

DKI Jakarta 

Sumber : 

journal.ubm.ac.i

d 

Menganalisis 

pengaruh 

perubahan 

tingkat upah 

terhadap 

output dan 

permintaan 

tenaga kerja 

subsektor 

industri 

pengolahan di 

DKI Jakarta 

   = tingkat 

upah  

Y 1 = output 

Y2 = 

permintaan 

tenaga kerja 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Modal 

berpengaruh 

siginifikan 

terhadap 

produktivitas.  

Pekerja 

berpengaruh 

siginifikan 

terhadap 

produktivitas  

Dan bahan baku 

juga berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

produktivitas. 

9. Pengaruh upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja dan 

kesejahteraan 

masyarakat di 

Kota 

Pekalongan 

Sumber : Jurnal 

Litbang Kota 

Pekalongan Vol 

12 Tahun 2017 

Menganalisis 

pengaruh upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat di 

Kota 

Pekalongan 

   = upah 

minimum 

Y = 

penyerapan 

tenaga kerja 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Kenaikan upah 

minimum di Kota 

Pekalongan akan 

mengurangi 

lapangan kerja 

10. Faktor-faktor Pertumbuhan      = Tingkat Analisis Variabel modal 
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yang 

mempengaruhi 

penyerapan 

tenaga kerja 

pada industri 

kecil 

pengolahan ikan 

di kota Bandar 

Lampung 

(Aditia Nugraha 

Tarsa) 

Sumber : 

digilib.unila.ac.i

d 

penyerapan 

tenaga kerja 

yang menurun. 

upah 

   = Modal  

X3 = tingkat 

output 

Y = 

penyerapan 

tenaga kerja 

regresi 

berganda 

kerja dan tingkat 

output 

berpengaruh 

positif terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja sedangkan 

variabel upah 

berpengaruh 

negatif terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja pada industri 

kecil pengolahan 

ikan di kota 

Bandar Lampung 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Hubungan Tingkat Upah Dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

 Upah bagi pengusaha dapat dipandang sebagai beban, karena semakin 

banyak upah yang dibayakan kepada karyawan, semakin kecil proporsi 

keuntungan bagi pengusaha (Simanjuntak 1985). Perubahan tingkat upah akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan 

asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut 

(Sumarsono,2003) : 

1. Naiknya tingkat upah akan menaikan biaya produksi perusahaan, selanjutnya 

akan meningkatkan pula harga per unit barang yang di produksi. 

2. Apabila tingkat upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya 

tidak berubah) maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi 

padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan 
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tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan 

lain-lain. 

 Dengan demikian tingkat upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Karena ketika tingkat upah naik maka biaya produksi pun akan naik 

dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan akan sedikit. 

2.3.2 Hubungan Modal Kerja Dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

 Handayani (2002) variabel yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja 

salah satunya adalah modal. Dalam praktiknya faktor-faktor produksi baik sumber 

daya manusia maupun non sumber daya manusia seperti modal tidak dapat 

dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu industri, dengan 

asumsi faktor-faktor lain tetap, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan 

menambah penggunaan tenaga kerja. 

 Dengan demikian modal berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Karena semakin banyak modal yang ditanam maka semakin banyak pula 

tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil produksi yang sesuai 

dengan penanaman modal. 

2.3.3 Hubungan Nilai Output Dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

 Nilai output adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang 

merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya 

akan dijual atau sampai ke tangan konsumen. Naik turunnya permintaan pasar 

akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil 

produksi perusahaan atau industri meningkat, produsen cenderung untuk 

menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan 
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berusaha menambah penggunaan tenaga kerjanya. Perubahan yang mempengaruhi 

permintaan hasil produksi, antara lain turunnya permintaan pasar akan hasil 

produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume 

produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang 

digunakan dalam proses produksi (Sudarsono, 1992). 

2.3.4 Hubungan Jumlah Mesin dengan Penyerapan Tenaga Kerja   

 Penggunaan jumlah mesin dalam suatu industri tentu akan sangat 

mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Semakin banyak jumlah 

mesin dengan teknologinya yang maju, hasil produksi akan lebih baik dan 

kuantitas produksi hampir sama dengan manusia. Kenyataan ini menyebabkan 

industri lebih memilih meningkatkan teknologi dibanding penyerapan tenaga kerja 

(Levy dan Powell, 2000).  

 Proses produksi yang dulunya menggunakan tenaga kerja manusia dan 

beralih ke penggunaan mesin-mesin yang modern maka akan mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja, dimana permintaan tenaga kerja manusia menjadi lebih 

rendah (Divianto,2014). Dapat dikatakan bahwa hubungan jumlah mesin dengan 

penyerapan tenaga kerja adalah negatif. 

Berdasarkan suatu asumsi bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi 

dalam penyerapan tenaga kerja pada industri bordir di Kecamatan Kawalu 

dipengaruhi oleh faktor tingkat upah, modal kerja, nilai output dan jumlah mesin 

maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagaimana pada gambar di 

bawah ini : 



46 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis  

 Hipotesis adalah dugaan sementara dari masalah penelitian yang 

kebenerannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga  variabel  tingkat upah dan jumlah mesin secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel modal kerja dan 

nilai output secara parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

2. Diduga variabel tingkat upah, modal kerja, nilai output dan jumlah mesin 

berpengaruh secara bersama terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri 

bordir di Kecamatan Kawalu. 
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