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ABSTRACT
Absorption Analysis Of Labor In The Industry In The District Of
Bone Onion Tempe Period 2009-2013
This study aims to determine the empirical evidence on the effect of labor, capital
prices and output prices on employment in Tulang Bawang Lampung. The data
used are secondary data obtained from bone Diskoperindag Onions. The
analysis tool used is multiple linear regression with the help of the program
Eviews 6. The results of this study indicate that the wage workers and significant
positive effect on employment in soybean industry in Tulang Bawang at 95%
confidence level. Equity prices and no significant negative effect on employment
in small industries in the district tempeh Tulang Bawang confidence level 92%
.The price output is positive and significant effect on employment in small
industries tempeh in Tulang Bawang at 95% confidence level.
Keywords: Wage labor, capital prices, output prices, the amount of
energy work
Pendahuluan
Latar belakang
Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang sedang
berusaha

meningkatkan

perekonomian

nasional

guna

meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya.Tetapi tingginya pertumbuhan penduduk dan
jumlah penduduk Indonesia akan menghambat pembangunan apabila tidak
diimbangi dengan perluasan kesempatan

kerja serta peningkatan mutu

angkatan kerja. Pemerintah atau swasta mempunyai kemampuan yang terbatas
dalam menyediakan lapangan kerja baru. Kondisi ini membuat pemerintah
berusaha memperluas dan menciptakan kesempatan kerja baru dalam rangka
menampung pertambahan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran, yaitu
melalui pembangunan di segala sektor.
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Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama ekonomi tanpa
mengabaikan pembangunan di sektor lain. Industri kecil dan rumah tangga yang
tersebar di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan,
menyebabkan

pengembangan dari industri kecil dan rumah tangga menjadi

lebih efektif karena

selain memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan

usaha juga dapat mendorong pembangunan daerah dan pedesaan di Indonesia.
Pemberdayaan industri kecil dan menengah merupakan salah satu prioritas
pengembangan ekonomi kerakyatan, karena merupakan wujud kehidupan
sebagian

rakyat

Indonesia

paska

krisis

dan

mampu

mempertahankan

kelangsungan usahanya dibanding industri besar. Industri kecil dan menengah
juga merupakan sektor yang strategis bagi tiap daerah untuk mengurangi
masalah pengangguran.
Di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Tulang Bawang, perkembangan
jumlah industri kecilnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data mengenai
industri di Kabupaten Tulang Bawang Lampung dapat dilihat dalam Tabel 1
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri Kecil dan Tenaga
Kerja Industri kecil di Tulang Bawang Tahun 2009-2013
Nama

Nilai
2009

2010

2011

2012

2013

Satuan

1. Unit Kerja

199

214

243

442

490

Unit

2. Tenaga Kerja

854

1284

1180

1622

1809

Org

1.Kayu

71

89

93

112

112

Unit

2. Logam/Logam Mulia

11

11

1

11

11

Unit

3.Anyaman/Gerabah/ Keramik

1

5

15

17

17

Unit

4. Dari kain Tenun

2

1

1

3

3

Unit

5. Industri makanan

70

61

102

248

296

Unit

6. Tekstil

1

1

3

4

4

Unit

7. Pakaian Jadi

5

4

7

10

10

Unit

8. Penerbitan, Percetakan,

4

2

4

4

4

Unit

9. Mesin dan Perlengkapannya

12

21

11

18

18

Unit

10.Mesin Listrik danPerlengkapannya

1

1

1

2

2

Unit

11. Alat Angkutan Selain kendaraan

1

3

0

2

2

Unit

20

15

5

11

11

Unit

A. Industri Kecil

B. Jumlah Industri Kecil

dan Reproduksi Media Rekaman

bermotor roda empat atau lebih
12. Furnitur dan Industri Pengolahan
lainnya.
Sumber : Diskoperindag Tulang Bawang,2013
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Berdasarkan data yang ada pada Tabel.1 dari 12 jenis industri kecil di Tulang
Bawang, industri yang paling banyak memberikan kontribusi adalah industri
makanan yaitu pada tahun 2009 sebanyak 70 unit kerja, 2010 sebanyak 61 unit
kerja, tahun 2011 sebanyak 102 unit kerja dan tahun 2012 sebanyak 248 unit
kerja dan tahun 2013 sebanyak 296 unit kerja.
Perkembangan industri makanan dan tenaga kerja di Tulang Bawang tahun
2009-2013, dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. Apabila dilihat dari jumlah unit
usaha dari tahun ke tahun meningkat namun sempat mengalami penurunan
pada tahun 2010, yaitu tahun 2009 sebesar 70 org dan menurun pada tahun
2010 sebesar 61 orang.
Tabel 2. Perkembangan Industri Makanan dan Tenaga Kerja di
Tulang Bawang Tahun 2009-2013

Tahun

Industri makanan

Prkemb

Tenaga

(%)

Kerja (org)

Prkemb (%)

2009

70

-

690

-

2010

61

-12,85

535

-22,46

2011

102

67,21

827

54,57

2012

248

143,13

1268

53,32

2013

296

19,35

1448

14,19

Rata-rata

43,368

19,924

Sumber : Diskoperindag Tulang Bawang, 2013

Bila dilihat dari perkembangannya jumlah industri makanan dan minuman
mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kemudian
rata-rata perkembangan sebesar 43,36 persen. Kemudian apabila dilihat dari
perkembangan jumlah tenaga kerja juga mengalami pasang dengan rata-rata
perkembangannya 19,924 persen. Ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga
kerja pada industri kecil sangat berkembang dengan baik.
Salah satu industri kecil terbanyak yang ada di Tulang Bawang adalah industri
tempe. Industri tempe berkembang seiring dengan bertambahnya permintaan
akan tempe oleh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang
menjadikan tempe sebagai lauk makan yang harganya terjangkau dan enak.
Selain itu, tempe juga banyak digemari oleh semua kalangan dan semua usia.
Di Kabupaten Tulang Bawang dimana industri tempe berkembang dengan
baik. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Tulang Bawang. Dalam
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meningkatkan daya serapnya terhadap tenaga kerja, industri tempe dipengaruhi
oleh beberapa faktor diantaranya, tingkat upah, harga modal dan harga output.
Banyaknya industri tempe di Tulang Bawang yang merupakan salah satu
kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian di Tulang Bawang. Maka diperlukan analisis untuk
mengetahui seberapa besar peran industri tempe dalam penyerapan tenaga
kerja dan diharapkan industri tempe yang ada di Tulang Bawang dapat
mengurangi

permasalahan

dalam

ketenagakerjaan

serta

mengurangi

pengangguran yang ada khususnya di Kabupaten Tulang Bawang.
Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, beberapa permasalahan yang
hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain:
1. Bagaimanakah pengaruh tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja
pada industri tempe di Tulang Bawang .
2. Bagaimanakah pengaruh harga modal terhadap penyerapan tenaga kerja
pada industri tempe di Tulang Bawang .
3. Bagaimanakah pengaruh harga output terhadap penyerapan tenaga kerja
pada industri tempe di Tulang Bawang.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas maka
penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja
pada industri tempe di Tulang Bawang .
2. Untuk mengetahui pengaruh harga modal terhadap penyerapan tenaga kerja
pada industri tempe di Tulang Bawang .
3. Untuk mengetahui pengaruh harga output terhadap penyerapan tenaga kerja
pada industri tempe di Tulang Bawang.
Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengambil kebijakan
dalam

merumuskan

langkah-langkah

dan

strategi-strategi

untuk

pengembangan lebih lanjut lagi pada sektor industri kecil di Kabupaten
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Tulang Bawang.
2. Sebagai

bahan

informasi

yang

berguna

bagi

semua

pihak

yang

memerlukan dan berkepentingan dengan masalah-masalah penyerapan
tenaga kerja.
3. Membantu memberikan informasi bagi peneliti lain yang masih ada
hubungannya dengan permasalahan ini.
Kerangka Pemikiran
Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang
digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau penyerapan tenaga kerja adalah
jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Perubahan tingkat
upah akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dengan semakin tinggi
tingkat upah maka pihak perusahaan akan mengurangi jumlah permintaan
tenaga kerja.
Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasari dengan teori ekonomi
neoklasik, dimana ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat
mempengaruhi harga pasar atau dapat dikatakan perusahaan hanya sebagai
price taker. Dalam hal memaksimalkan laba pengusaha hanya mengatur berapa
jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Permintaan pengusaha terhadap
tenaga kerja tentunya berbeda dengan permintaan masyarakat terhadap barang
dan jasa yang akan konsumsi. Disaat masyarakat membeli barang karena
memberikan nilai kegunaan kepada konsumen, lain halnya dengan pengusaha
yang memperkerjakan seseorang yang bertujuan untuk membantu memproduksi
barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam rangka memproduksi
barang dan jasa perusahaan membutuhkan biaya input sehingga perusahaan
mendapatkan input yang akan menghasilkan output. Perusahaan harus
memutuskan yang mana rencana kemungkinan produksi yang akan digunakan.
Dalam penelitian ini perusahaan diasumsikan memaksimalkan keuntungan.
Menurut Jehle (2007) fungsi keuntungan perusahaan hanya bergantung pada
harga input , harga input lain dan harga output atau yang juga dikenal sebagai
Input demand.
Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa penyerapan tenaga kerja di
pengaruhi oleh harga input, harga input lain dan harga output. Variabel harga
input dapat diwakili dengan Tingkat Upah. Variabel selanjutnya yaitu harga input
lain yang dapat diwakili oleh harga modal,. Kemudian harga output diwakili
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dengan menggunakan harga output tempe yang dihasilkan oleh tiap-tiap
produksi.
Berdasarkan suatu asumsi bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi
dalam penyerapan tenaga kerja di Tulang Bawang dipengaruhi oleh faktor tingkat
upah, harga modal dan harga output maka dapat disusun suatu kerangka
pemikiran sebagaimana pada gambar di bawah ini :

Tingkat Upah
Harga Modal

Penyerapan Tenaga Kerja

Harga Output
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis
Berdasarkan hal diatas maka dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis:
1. Variabel tingkat upah mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan
tenaga kerja pada industri tempe di Tulang Bawang.
2. Variabel harga modal mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan
tenaga kerja pada industri tempe di Tulang Bawang.
3. Variabel harga output mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan
tenaga kerja pada industri tempe di Tulang Bawang.
Tinjauan Pustaka
Faktor-faktor penyerapan tenaga kerja :
Tingkat Upah
Upah merupakan penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada
penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Berfungsi sebagai kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan
produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan sesuai
persetujuan, Undang-undang dan peraturan, dan dibayar atas dasar suatu
perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. 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
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pengusaha pada berbagai tingkat upah (Boediono, 1984). Dari Ehrenberg ( 1998
) menyatakan apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti
oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi
pengangguran. Atau kalau dibalik, dengan turunnya tingkat upah rata-rata akan
diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa
kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. Pendapat
dikemukakan oleh Haryo Kuncoro (2001), di mana kuantitas tenaga kerja yang
diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah
naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih
mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi
penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga
relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.
Tetapi hal ini tidak berlaku dikarenakan adanya upah minimum. Besarnya
upah yang diberikan untuk membayar tenaga kerja tidak selalu sama dengan
upah minimum kabupaten bahkan cenderung rendah.Rendahnya upah yang
diberikan membuat tenaga kerja yang terserap semakin meningkat. Hal ini yang
menyebabkan peningkatan upah tidak diikuti dengan penurunan jumlah
penyerapan tenaga kerja. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian tentang
upah minimum yang dilakukan oleh Carl, Katz dan Krueger ( Mankiw,2000 )
menemukan suatu hasil bahwa peningkatan upah minimum ternyata malah
meningkatkan jumlah pekerja.
Hubungan yang positif antara tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja juga
didukung oleh teori upah efisiensi (efficiency-wage) menyatakan upah tinggi
membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan
menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas
pekerja dan laba perusahaan. Menurut teori ini, perusahaan – perusahaan
beroperasi secara lebih efisien jika upah berada di atas titik keseimbangan. Oleh
karena itu, perusahaan-perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan
upah tinggi meskipun terdapat surplus tenaga kerja.
Harga Modal
Modal adalah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melakukan
proses produksi. Harga Modal mempunyai arti sebagai pengeluaran produsen
dalam membeli atau memperoleh barang-barang modal (tenaga kerja, mesin,
bahan baku) yang lebih baik atau mengganti yang sudah habis umur
JEP-Vol. 4, N0 2, Juli 2015
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ekonomisnya (Sukirno,2000). Perusahaan-perusahaan menggunakan modal,
bersamaan dengan tenaga kerja, untuk memproduksi barang dan jasa untuk
dijual. Tujuan mereka adalah memaksimalkan keuntungan.
Modal menurut frame benefit (1995) adalah modal juga dapat

digunakan

untuk membeli mesin-mesin atau peralatan untuk melakukan peningkatan
proses produksi. Dengan penambahan mesin-mesin atau peralatan produksi
akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja hal ini dikarenakan mesinmesin atau peralatan produksi dapat menggantikan tenaga kerja. Jadi semakin
banyak modal yang digunakan untuk membeli mesin-mesin atau peralatan maka
menurunkan penyerapan tenaga kerja.
Harga Output
Harga output merupakan harga produk yang dihasilkan oleh tiap-tiap produksi.
Jika harga output naik maka pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerja
untuk memenuhi permintaan produksi. Hubungan yang positif ini sesuai dengan
teori Winardi (1991) dalam Indayati (2010) bahwa untuk menciptakan
kesempatan kerja yang baru dalam industri kecil adalah meningkatkan omset
dengan cara meningkatkan harga output yang nantinya dapat meningkatkan
hasil produksi sehingga akan berdampak pada penambahan jumlah tenaga
kerja.
Metode Penelitian
Ruang Lingkup
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di Tulang Bawang. Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di
Tulang Bawang yaitu tingkat upah, harga modal, dan harga output. Periode yang
dipilih untuk penelitian ini adalah tahun 2009-2013.
Jenis Penelitian dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan
dengan mengambil data sekunder dari berbagai sumber, Data berupa data panel
tahun 2009 hingga tahun 2013. Selanjutnya, data-data yang telah diverifikasi
dimasukkan dalam database Eviews. Data sekunder tersebut diperoleh dari BPS
Tulang Bawang, Diskoperindag Tulang Bawang dan lembaga-lembaga terkait.
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Populasi dan Sampel Daerah Penelitian
Populasi
Populasi yang digunakan adalah perusahaan industri tempe di Kabupaten
Tulang Bawang, Populasi dari industri ini adalah 47 unit usaha. Adapun jumlah
populasi industri tempe di Tulang Bawang dapat kita lihat pada tabel berikut :
Tabel 4 .Populasi Industri Tempe di Tulang Bawang
No

Nama Kecamatan

Jumlah Industri

1.

Gedung Aji Baru

2

2.

Gedung Aji

7

3.

Banjar Margo

16

4.

Gedung Meneng

5

5.

Menggala

6.

Banjar Agung

3

7.

Menggala Timur

3

8.

Meraksa Aji

9

9.

Dente Teladas

1

Jumlah

47

1

Sumber : Diskoperindag Tulang Bawang, 2013

Sampel
Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini , digunakan rumus
Slovin (Setiawan,2007).
n=

N

1+Ne2
Keterangan :
n

= Ukuran Sampel

N

= Ukuran Populasi

e

= derajat bebas

Dari jumlah populasi tersebut dengan taraf signifikansi sebesar 10 persen,
dengan rumus slovin akan diperoleh jumlah sampel.
n=

47
1

+

= 32 unit usaha

47 (0,1)2

Jadi jumlah sampel yang diambil oleh peneliti adalah 32 pengusaha tempe.
Sedangkan teknik menentukan jumlah sampel pada masing-masing lokasi
penelitian dilakukan secara proporsional dengan rumus sebagai berikut :
ni =

Ni

x n
N

Dimana :
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= Jumlah Sampel di kecamatan ke i

Ni

= Jumlah populasi ke i

N

= Jumlah Populasi

n

= Jumlah Sampel

Berdasarkan rumus diatas maka didapatkan proporsional untuk masingmasing lokasi seperti tabel berikut.
Tabel 5. Proportional Sampling Industri Tempe di Tulang Bawang
No

Nama Kecamatan

Jumlah Industri

Jumlah Sampel

1.

Gedung Aji Baru

2

1

2.

Gedung Aji

7

5

3.

Banjar Margo

16

11

4.

Gedung Meneng

5

3

5.

Menggala

6.

Banjar Agung

3

2

7.

Menggala Timur

3

2

8.

Meraksa Aji

9

6

9.

Dente Teladas

1

1

Jumlah

47

32

1

1

Sumber : Diskoperindag Tulang Bawang, 2013

Definisi Operasional
Dependen Variabel
Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan
perusahaan industri kecil dalam memenuhi kebutuhan produksi industri tempe.
Satuan yang digunakan adalah harian orang kerja setiap tahunnya.
Independen Variabel
a. Tingkat upah
Tingkat upah adalah semua pengeluaran uang atau barang yang dibayarkan
kepada buruh atau pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya. Dalam
penelitian ini tingkat upah karyawan diukur dalam satuan rupiah dalam setiap
tahunnya per tenaga kerja.
b.Harga Modal
Harga Modal adalah dana yang digunakan dalam proses produksi saja, tidak
termasuk nilai tanah dan bangunan yang ditempati. Pengukuran dalam satuan
rupiah dalam satu tahun.
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c. Harga Output
Harga output merupakan rata-rata harga produk tiap-tiap perusahaan tempe
di ulang Bawang. Pengukuran dalam satuan rupiah dalam satu tahun.
Metode Analisis
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pola dan pengaruh dari
hubungan antara tingkat upah, modal dan harga output terhadap penyerapan
tenaga kerja pada industri tempe di Kabupaten Tulang Bawang maka dilakukan
analisis Ekonometrika.
Metoda Analisis Ekonometrika
Analisis

ekonometrika

dilakukan

dengan

menggunakan

data

panel

dimaksudkan untuk menelaah pengaruh tingkat upah, modal dan harga output
terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di Kabupaten Tulang
Bawang.
Penyusunan Model
Pendekatan model ekonometrika dalam penelitian ini digunakan untuk
menjawab tujuan mengenai pengaruh tingkat upah, modal dan harga output
terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di Kabupaten Tulang
Bawang. Di mana penyerapan tenaga kerja diduga dipengaruhi oleh tingkat
upah, modal dan harga output terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri
tempe di Kabupaten Tulang Bawang
Pemilihan Model
Dalam penelitian ini menggunakan Data panel (pooled data) atau disebut juga
data longitudinal merupakan gabungan antara data cross section dan data time
series. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu
terhadap banyak individu, sedangkan data time series adalah data yang
dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu (Gujarati, 2003).
1. Metode Common Effect (Koefisien Tetap antar Waktu dan Individu )
2. Metode Fixed Effect( Slope Konstan Tetapi Intersep Berbeda antar
Individu)
3. Metode Random Effect
Uji Kesesuaian Model
Uji kesesuaian model ditujukan untuk menentukan teknik mana yang
sebaiknya dipilih untuk regresi data panel. Ada beberapa uji kesesuaian model
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data panel antara lain Pengujian signifikansi Fixed Effects Model/ Redundant
Fixed Effects Test dan Hausman Test. Uji Redundant Fixed Effect digunakan
untuk menentukan apakah model data panel diregresi dengan metode Pooled
Least Square/Common Effect(PLS) atau dengan metode Fixed Effect, apabila
dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode Common Effect yang digunakan
maka tidak diperlukan melakukan uji Hausman, namun apabila dari hasil uji
Redundant Fixed Effects ditentukan bahwa model Fixed Effect yang digunakan ,
maka harus ada uji lanjutan dengan uji Hausman untuk memilih antara metode
Fixed Effect atau metode Random Effec t yang akan digunakan untuk
mengestimasi regresi data panel.
Model Penyerapan Tenaga Kerja
Interaksi hubungan tingkat upah, harga modal dan harga output terhadap
penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di Tulang Bawang akan
digambarkan melalui suatu sistem persamaan regresi berganda,. Adapun
periode sampel yang digunakan untuk pendugaan model adalah data tahun
2009-2013. Analisis regresi ini kita gunakan untuk tujuan menganalisa
seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dan
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel terikat dan variabelvariabel bebas.
Adapun

fungsi

persamaan

model

yang

akan

diregresi

adalah

sebagai berikut:
E =

f ( W, CA, P)

dengan persamaan regresi
LN_E =

β0 + β1 LN_W + β2 LN_CA + β3 LN_P + .

Keterangan :
LN_E

= jumlah tenaga kerja yang terserap per tahun (orang)

LN_W

= tingkat upah pekerja dalam rupiah per tahun

LN_CA

= harga modal dalam rupiah per tahun

LN_P

= harga output dalam rupiah per tahun

β0

= intersep

β1, β2, β3 = koefisien variabel bebas
ε

= faktor pengganggu (distubance error).

Model tersebut mengilustrasikan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja pada
industri tempe di Tulang Bawang dipengaruhi oleh tingkat upah, harga modal dan
harga output.
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Uji Hipotesis
1. Uji Statistik untuk Masing-masing Variabel (Uji-t)
2. Uji Statistik Model Penduga (Uji-F)
3. Koefisien Determinasi (R2)
4. Uji Pelanggaran Asumsi
a.Multikolinearitas ( Multicolliniearity )
b. Autokorelasi (Autocorrelation)
c. Heteroskedastisitas (Heteroscedastisity)
Hasil Dan Pembahasan
Pemilihan Metode Pengujian Data Panel
Seperti diutarakan sebelumnya, dalam analisa model data panel terdapat tiga
macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil
(Pooled Least Square), pendekatan efek tetap (Fixed Effect), dan pendekatan
efek acak

(Random

Effect).

Pengujian

statistik

untuk

memilih

model

pertama kali adalah dengan melakukan uji Redundant Fixed Effects untuk
menentukan apakah metode Pooled Least Square atau Fixed Effect yang
sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.
Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh data sampel
yaitu 32 pengusaha tempe di Kabupaten Tulang Bawang. Uji Redundant Fixed
Effects dilakukan untuk memilih metode pengujian data panel antara metode
Pooled Least Square atau Fixed Effect. Jika nilai probabilitas untuk crosssection F lebih kecil dari 0.05 pada uji Redundant Fixed Effects maka model
yang dipilih adalah model Fixed Effects, sehingga uji Hausman akan dilakukan
untuk memilih antara metode Fixed Effect atau Random Effect. Hasil uji
Hausman lebih besar dari Chi- Square (χ2) tabel maka cukup bukti untuk
melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang lebih baik
digunakan adalah model Fixed Effect.
Uji Redundant Fixed Effects
Redundant Fixed Effects Test digunakan untuk menentukan apakah model
data panel diregresi dengan metode Pooled Least Square/Common Effect (PLS)
atau dengan metode Fixed Effect yang paling tepat digunakan dalam
mengestimasi data panel. Cara menentukannya adalah dengan melihat nilai
probabilitas untuk cross-section F pada tabel Redundant Fixed Effects Test.

JEP-Vol. 4, N0 2, Juli 2015

| 179

Rini Anita Sari, Muhammad Husanini
Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tempe
Di Kabupaten Tulang Bawang Periode 2009 - 2013

Tabel 7. Redundant Fixed Effects Test
Effects Test

Statistic

d.f

Prob

Cross-section F

1.748226

(31, 125)

0.0168

31

0.0025

Cross-section Chi-square 57.625744
Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 7 di atas, nilai probabilitas untuk cross-section F kurang
dari 0.05 yaitu 0.0168 maka keputusannya menolak Ho sehingga dapat
disimpulkan dengan tingkat keyakinan 95 persen model Fixed Effects lebih baik
daripada model Common Effects. Oleh karena itu, harus dilakukan uji lebih lanjut
untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan antara model Fixed
Effect atau model Random Effect.
Uji Hausman
Setelah melakukan Uji Redundant Fixed effects dan mendapatkan Model
yang tepat adalah Fixed Effect Model maka harus dilakukan uji lebih lanjut
untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan antara model
Fixed Effect atau model Random Effect untuk mengestimasi regresi data panel.
Tabel 8. Hasil Uji Hausman.
Uji Hausman
Chi Square Statistic
28,944231
Chi Square tabel d.f (3) α =5% (0,05)
7,81
Keputusan
Chi-Square (χ2)Hitung > Chi-Square (χ2)Tabel
28,944231 > 7,81
Fixed Effect model
Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 8 maka dapat dilihat nilai Chi-Square (χ2) tabel yang
diperoleh dari tabel Chi-Square (χ2) dengan melihat jumlah variabel independen
yang dipakai dalam penelitian yaitu 3 variabel independen dan nilai
signifikan yang digunakan adalah 5 persen atau 0,05. Maka didapatkan nilai
Chi-Square (χ2) tabel sebesar 7,81. Kemudian didapatkan nilai Chi-Square
(χ2) hitung sebesar 28,944231. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil uji
hausman atau Chi- Square (χ2) statistik lebih besar daripada Chi-Square (χ2)
tabel (28,944231 > 7,81) maka H0 ditolak dan model yang tepat adalah model
Fixed Effect.
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Hasil Estimasi Regresi
Setelah model persamaan regresi dinyatakan lolos uji identifikasi, proses
selanjutnya adalah melakukan estimasi model panel data dengan metode
Ordinary Least Square (OLS). Sesuai dengan hasil uji spesifikasi Hausman
(Hausman Spesifikasi Test), dalam penelitian ini persamaan regresi dilakukan
dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM).
Tabel 9 .Hasil Estimasi Panel data dengan Fixed Effect Model dengan
Pembobotan (Cross Section Wieght).
Variabel

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-1.275.554

0.982214

-1.298.652

0.1965

LN_P

0.065674

0.058561

1.121.472

0.2642

LN_CA

-0.037481

0.041595

-0.901106

0.3693

LN_W

0.263215

0.070700

3.723.003

0.0003

C

R2
F-statistics

0.994189
6.289.511

Dw

2,446127

Sumber : Lampiran 4

Output

dari

pengolahan

dengan

menggunakan

model

Fixed

Effect

diperlihatkan pada Tabel 9. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel , maka dapat
kita tulis persamaan regresi :
LN_E = -1,275554 + 0,263215LN_W + -0,037481 LN_CA + 0,065674 LN_P
( 3,723003 )

( 0,901106 )

( 1,121472 )

Hasil Pengujian Terhadap Penyimpangan Asumsi Klasik
Pengujian Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan pendekatan atau
metode General Least Square (Cross Section Weights). Dapat dilihat dengan
membandingkan Sum Square Resid Weighted Statistics dengan Sum Square
Resid Unweighted Statistics. Hasil uji heterokedastisitas diperlihatkan.
Tabel 10. Hasil Uji Heterokedastisitas Metode General Least Square (Cross
Section Weights)
Nilai

Wieghted
Statistics

Unweighted
Statixtics

Keterangan

Sum
Square
Resid

0,279527

0,346265

Tidak ada masalah heterokedastisitas

Sumber: Lampiran 4
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Berdasarkan Tabel 10, didapat Sum Square Resid Weighted Statistics lebih
kecil

dibandingkan

dengan

Sum

Square

Resid

Unweighted

Statistics

(0,279527<0,346265). Oleh karena itu masalah heterokedastisitas dalam
penelitian ini dapat diabaikan.
Pengujian Multikolinieritas
Pengujian ini dilakukan apakah terjadi hubungan yang saling mempengaruhi
antara variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model penelitian ini.
Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti
antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Jika
koefisien korelasi antara masing – masing variabel bebas lebih besar dari 0,8,
berarti terjadi multikolinearitas dalam model regresi (Gujarati, 2006).
Tabel 11. Koefisien Korelasi
LN_P
LN_P
1.000.000
LN_CA
0.579963
LN_W
-0.298813
Sumber : Lampiran 6

LN_CA
0.579963
1.000.000
-0.676061

LN_W
-0.298813
-0.676061
1.000.000

Tabel 11 memperlihatkan bahwa nilai koefisien antara variabel bebas tidak
lebih besar dari 0,8 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.
Pengujian Autokorelasi
Dari hasil output Eviews yang diperlihatkan pada Lampiran diperoleh nilai
Durbin-Watson sebesar 2,446127 dengan observasi sebesar 160 dan banyaknya
variabel bebas (k) sebesar 3 maka pada tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai d L
adalah 1,7035 dan dU adalah 1.7798. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan,
bahwa model dalam penelitian ini terdapat masalah autokorelasi pada tingkat
α = 5 %.
Tabel 12 . Uji Durbin Watson
Menolak H0; ada

Daerah keragu-

autokorelasi
positif

0
Dw =

Menerima H0;

Daerah keragu-

Menolak H0; ada

raguan; tidak ada

tidak ada

raguan; tidak ada

autokorelasi

keputusan

autokorelasi

keputusan

negatif

dl
1,7035

du
1,7798

4-du
2,2202

4-dl
2,2965

2,446127
Sumber : Lampiran 4
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Dw berada diatas nilai 4-dl
maka didapatkan kesimpulan ditemukannya adanya autokorelasi.
Untuk mengatasi masalah autokorelasi metode yang bisa digunakan adalah
model AR(1) yang dikemukakan oleh Durbin-Watson. Model Ar (1) digunakan
karena setelah menggunakan log (-1) hasil estimasi tetap tidak bagus dan nilai
DW tidak kecil dari sebelumnya, maka digunakan model Ar (1). Model AR(1)
adalah hubungan antara variabel gangguan et hanya tergantung dari variabel
gangguan sebelumnya et-1. Penyembuhan autokorelasi dengan menggunakan
metode AR(1) diharapkan dapat mengatasi masalah autokorelasi sehingga
estimator metode OLS menjadi bias, estimator OLS mempunyai varian yang
minimum sehingga perhitungan standard error metode OLS bisa dipercaya
kebenarannya dan interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada
distribusi t maupun F bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.
Dengan menggunakan model AR(1) melalui bantuan program eviews 6 maka
didapatkan nilai Dw sebesar 1,948324 berada diantara nilai du dan 4-du maka
didapatkan kesimpulan tidak adanya autokorelasi.
Tabel 13. Uji Durbin Watson dengan Menggunakan model AR(1)
Menolak H0;
ada

Daerah keragu-

Menerima H0;

Daerah keragu-

raguan; tidak

tidak ada

raguan; tidak ada

ada keputusan

autokorelasi

keputusan

autokorelasi
positif

0

dl

du

1,7035

1,7798

4-du

Menolak H0; ada
autokorelasi negatif

4-dl

2,2202

2,2965

Dw = 1,948324
Sumber : Lampiran 5

Setelah dilakukan model AR(1) maka didapatkan hasil estimasi yang baru
sebagai berikut :
Tabel 14. Hasil Estimasi Panel data dengan Fixed Effect Model dengan
Pembobotan (Cross Section Wieght) setelah menggunakan model
AR(1)
Variabel

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-9.652.757

1.893.209

-5.098.623

0.0000

LN_P

0.166426

0.094512

1.760.897

0.0816

LN_CA

-0.055734

0.084624

-0.658614

0.5118

C
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LN_W
R2

0.846935

0.126368

6.702.113

0.0000

0.988412
F-statistics

224.2156

Dw

1.948324

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 14, maka dapat ditulis persamaan
regresi sebagai berikut :
LN_E = -9,652757 + 0,846935LN_W + -0,055734LN_CA + 0,166426LN_P
(6,702113)

( -0,658614 )

(1,760897)

Berdasarkan hasil regresi menggunakan program Eviews 6, diperoleh
koefisien determinasi ( R2 ) adalah 0.988412 atau 98,8412 persen yang artinya
bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen
sebesar 98,8412 persen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam model regresi.
Model persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
1. Besarnya konstanta sebesar -9,652757 artinya jika variabel upah pekeja,
harga output dan modal sama dengan nol, maka penyerapan tenaga kerja
tidak ada dengan asumsi variabel – variabel lain bersifat konstan.
2. Besarnya koefisien regresi variabel upah sebesar 0,846935 artinya
peningkatan upah sebesar 1 persen akan menambah penyerapan tenaga
kerja sebesar 84,6935 persen dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat
konstan.
3. Besarnya koefisien regresi variabel harga modal sebesar -0,055734 artinya
peningkatan harga modal sebesar 1 persen akan mengurangi penyerapan
tenaga kerja sebesar 5,5734 persen dengan asumsi variabel-variabel lain
bersifat konstan.
4. Besarnya koefisien regresi variabel harga output sebesar 0,166426 artinya
peningkatan harga output sebesar 1 persen akan menambah penyerapan
tenaga kerja sebesar 16,6426 persen dengan asumsi variabel-variabel lain
bersifat konstan.
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Pengujian Hipotesis
Uji Parsial (Uji t-statistik)
Pengujian parsial (t-statistik) dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.
Pengujian regresi secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap
variabel terikat seperti terlihat pada Tabel 15 .
Tabel 15 . Hasil Uji Parsial (Uji t-statistik)
Variabel Bebas

DF = (n-k-1)



t-Tabel

t-statistik

prob

Kesimpulan

P

156

5%

1.65468

|1.760897|

0.0816

Menerima Ha

CA

156

8%

1.65468

|-0.658614|

0.5118

Menerima Ha

W

156

5%

1.65468

|6.702113|

0.0000

Menerima Ha

Sumber : Hasil Olahan

Variabel Upah
Dari hasil penghitungan regresi diperoleh nilai t-hitung untuk variabel
Upah sebesar 6,702113. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai tTabel 1,65468 pada tingkat signifikansi 5 persen dan df (degree of freedom) =
156. Hal ini berarti dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak H0. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa variabel upah mempunyai pengaruh
signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di
Kabupaten Tulang Bawang.
Variabel Harga Modal
Dari hasil penghitungan regresi diperoleh nilai t-hitung untuk variabel harga
modal sebesar -0.658614. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai tTabel 1,65468 pada tingkat signifikansi 8 persen dan df (degree of freedom) =
156. Hal ini berarti dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak H0. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa variabel harga modal memiliki pengaruh
negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 92 persen terhadap penyerapan
tenaga kerja pada industri tempe di Kabupaten Tulang Bawang.
Variabel Harga Output
Dari hasil penghitungan regresi, terlihat pada Tabel diperoleh nilai t-hitung
untuk variabel harga output sebesar 1,760897. Nilai ini lebih besar jika
dibandingkan dengan nilai t-Tabel 1,65468 pada tingkat signifikansi 8 persen dan
df (degree of freedom) = 156. Hal ini berarti dalam penelitian ini menerima Ha dan
menolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel harga output
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada
industri tempe di Kabupaten Tulang Bawang.
Uji F-Statistik
Pengujian F-statistik menunjukkan apakah semua variabel independen atau
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel dependen/terikat.
Tabel 16 . Hasil Uji F-Statistik
Df=(k-1;n-k-1)

α

F-Tabel

F-Statistik

Kesimpulan

(2 ; 156)

1%

4.74

224.2156

Menerima Ha

Sumber: Hasil olahan

Dari hasil perhitungan pada Tabel , diperoleh nilai F-statistik sebesar
224.2156. Nilai F-statistik ini lebih besar dibandingkan nilai F-Tabel pada tingkat
signifikansi () 1 persen sehingga Ha diterima. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa variabel upah, harga modal dan harga output secara
bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri
tempe di Kabupaten Tulang Bawang.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil koefisien determinasi dari model menunjukkan seberapa besar
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.
Berdasarkan hasil perhitungan regresi dapat dilihat koefisien determinasi (R2)
adalah sebesar 0.988412. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabelvariabel bebas upah, harga modal dan harga output menjelaskan sebanyak
98,8412 persen terhadap variasi variabel jumlah tenaga kerja. Sementara 1,16
persen variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel
lainnya yang tidak dijelaskan di dalam model.
Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil analisis regresi yang diperoleh dapat diketahui pengaruh masingmasing variabel independen ( upah, modal dan harga output ) terhadap variabel
dependen ( penyerapan tenaga kerja ).
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Pengaruh Upah ( LN_W ) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam model regresi diketahui variabel upah pekerja memiliki pengaruh positif
terhadap variabel penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di Kabupaten
Tulang Bawang. Hubungan yang positif ini tidak sesuai dengan apa yang di
kemukakan dalam teori permintaan tenaga kerja oleh Ehrenberg dan smith
(1994) dikatakan bahwa jika upah naik maka biaya produksi akan naik, yang
kemudian harga barang juga akan naik. Masyarakat kemungkinan akan
mengurangi jumlah konsumsi sehingga jumlah produksi menurun yang
berdampak pada pengurangan tenaga kerja.Tetapi hal ini tidak terjadi pada
industri tempe di Kabupaten Tulang Bawang karena kenaikan upah tidak
mempengaruhi

pemilik

industri

tempe

untuk

mengurangi

tenaga

kerjanya.Besarnya upah yang diberikan untuk membayar tenaga kerja pada
industri tempe tidak selalu sama dengan upah minimum kabupaten bahkan
cenderung rendah. Rendahnya upah yang diberikan membuat tenaga kerja yang
terserap semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan peningkatan upah tidak
diikuti dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja industri tempe.
Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian tentang upah minimum yang
dilakukan oleh Carl, Katz dan Krueger ( Mankiw,2000 ) menemukan suatu hasil
bahwa peningkatan upah minimum ternyata malah meningkatkan jumlah pekerja.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Luh Diah C (2013)
dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga
Kerja Industri Kreatif Kota Denpasar

bahwa upah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian penelitian yang
dilakukan

Amin

Budiawan

(2012)

dengan

judul

“Faktor-faktor

yang

mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Industri Kecil Pengolahan
Ikan di Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa upah berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Hal ini juga didukung oleh peningkatan besarnya upah tenaga kerja di Tulang
Bawang dari tahun 2009 sampai tahun 2013 juga diikuti peningkatan besarnya
jumlah tenaga kerja di Tulang Bawang dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Maka
perkembangannya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

JEP-Vol. 4, N0 2, Juli 2015

| 187

Rini Anita Sari, Muhammad Husanini
Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tempe
Di Kabupaten Tulang Bawang Periode 2009 - 2013

Tabel 17. Perkembangan Besar UMK dan Jumlah Tenaga Kerja di
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 – 2013
Tahun

Besar UMK

Prkemb (%)

Tenaga

Prkemb (%)

Kerja (org)
2009

Rp.700.000,-

2010

Rp.776.500,-

2011

690

-

10,92

535

-22,46

Rp.863.500,-

11,20

827

54,57

2012

Rp.982.500,-

13,78

1268

53,32

2013

Rp.1.155.000,-

17.55

1448

14,19

Rata-rata

10.69

19.924

Sumber : Diskoperindag Tulang Bawang, 2013

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2009 besar UMK sebesar Rp.700.000,dan terus meningkat sampai tahun 2013 sebesar Rp. 1.155.000,-. Dengan ratarata perkembangan upah sebesar 10,69 persen. Peningkatan upah ini tidak
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang, hal ini
dapat dilihat pada Tabel 17 bahwa jumlah tenaga kerja dari tahun 2009
sebanyak 690 orang justru terus meningkat sampai tahun 2013 yaitu sebanyak
1448 orang. Dengan rata-rata perkembangan sebesar 19,924 persen. Hal ini
juga tercermin pada data upah dan jumlah tenaga kerja pada indutri tempe
(Lampiran 1) yang rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.
Hubungan yang positif antara tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja juga
didukung oleh teori upah efisiensi (efficiency-wage) menyatakan upah tinggi
membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan
menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas
pekerja dan laba perusahaan. Menurut teori ini, perusahaan – perusahaan
beroperasi secara lebih efisien jika upah berada di atas titik keseimbangan. Oleh
karena itu, perusahaan-perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan
upah tinggi meskipun terdapat surplus tenaga kerja.
Teori upah efisiensi yang pertama menyatakan upah mempengaruhi
kesehatan, kedua menyatakan upah tinggi mengurangi perputaran tenaga kerja.
Semakin tinggi upah yang diberikan perusahaan, semakin kecil kemungkinan
para pekerjanya untuk memilih keluar. Ketiga menyatakan kualitas rata-rata
tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar ke karyawannya
dan keempat menyatakan upah tinggi memperbaiki upaya pekerja. Upah yang
tinggi membuat pekerja lebih sigap dalam mempertahankan pekerjaan mereka
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sehingga memberikan insentif untuk memberikan usaha terbaik mereka.
(Mankiw,2013).
Pengaruh Harga Modal ( LN_CA ) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam model regresi diketahui variabel modal memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di
Kabupaten Tulang Bawang. Adanya peningkatan modal justru pengusaha tidak
akan menambah jumlah tenaga kerja, cenderung menambah jumlah bahan baku
dan memberikan lembur atau uang tambahan daripada menambah jumlah
pekerja. Selain itu modal dari para pengusaha juga tidak terlalu besar dan tidak
berfluktuasi secara signifikan. Sehingga modal berpengaruh negatif terhadap
penyerapan tenaga kerja.Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan
Adrianto (2013) yang menyatakan bahwa modal mempunyai pengaruh negatif
terhadap penyerapan tenaga kerja, karena pada saat terjadi penambahan modal
maka pengusaha tidak menambah jumlah tenaga kerja tapi cenderung
meningkatkan pembelian bahan baku atau menambahkan upah lembur pada
pekerja daripada menambah pekerja. Hasil ini penelitian ini juga didukung oleh
penelitian Luh Diah C (2013) yang menyatakan bahwa modal berpengaruh
negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang
bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat,
produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud
tersebut produsen akan menambah bahan baku untuk meningkatkan kapasitas
produksinya. Pada industri tempe modal yang ditambah berupa peralatan dan
bahan baku, maka pengusaha tempe tidak akan menambah jumlah tenaga
kerjanya, namun mereka cenderung akan memanfaatkan jumlah tenaga kerja
yang ada.
Hal tersebut dikarenakan tidak ada tambahan nilai produksi, sehingga tidak
memerlukan adanya pertambahan tenaga kerja baru. Apabila ditambah tenaga
kerja dengan asumsi variabel lain tetap, maka tidak efisien karena alat yang
seharusnya dikerjakan oleh satu orang saja namun kini harus dikerjakan oleh
dua orang.
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Pengaruh Harga Ouput ( LN_P ) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam model regresi diketahui variabel harga output memiliki pengaruh positif
terhadap variabel penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di Kabupaten
Tulang Bawang. Hubungan yang positif ini sesuai dengan teori Winardi (1991)
dalam Indayati (2010) bahwa untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru
dalam industri kecil adalah meningkatkan omset dengan cara meningkatkan
harga output yang nantinya dapat meningkatkan hasil produksi sehingga akan
berdampak pada penambahan jumlah tenaga kerja. Hasil ini juga sejalan dengan
penelitian sebelumnya oleh Rizky Ardianto (2013) yang berjudul “ Analisis faktor
– faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri krupuk
rambak di Kabupaten Mojokerto “ bahwa harga output berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Harga barang yang akan ditentukan oleh supplier memperhitungkan biaya
yang digunakan untuk menciptakan barang dimaksud. Penawaran akan sesuatu
barang ditentukan oleh kelangkaan (scarcity) dalam pengertian relatif disebabkan
oleh kelangkaan mendapatkan faktor-faktor produksi. Hubungan di antara tingkat
harga output dengan kesediaan menjual dinyatakan sebagai hubungan positif
sebagaimana hukum penawaran. Dalam pengertian, apabila harga faktor-faktor
produksi mengalami kenaikan maka harga output juga akan mengikuti atau
sebaliknya.
Pada industri tempe di Kabupaten Tulang Bawang untuk mengatasi naiknya
harga bahan baku tempe yaitu kedelai, cara yang dilakukan para pengusaha
tempe adalah dengan menaikkan harga jual tempe dan mengurangi ukuran
tempe. Cara tersebut dilakukan agar para pengusaha tempe tidak mengalami
kerugian yang dapat mengakibatkan usaha menjadi gulung tikar dan berdampak
pada pengangguran. Sehingga dengan naiknya harga jual maka produksi tetap
bisa berjalan dan tidak berdampak pada pengurangan tenaga kerja.
Simpulan Dan Saran
Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk analisis penyerapan
tenaga kerja pada industri tempe di Kabupaten Tulang Bawang melalui estimasi
model Generalized Least Square (GLS) dengan pendekatan Fixed Effect Model
(FEM), dapat disimpulkan sebagai berikut :
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1. Upah pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga
kerja pada industri tempe di Kabupaten Tulang Bawang pada tingkat
kepercayaan 95%. Kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas kerja
karyawan sehingga membuat pengusaha menambah jumlah tenaga kerja.
2. Harga Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga
kerja pada industri kecil tempe di kabupaten Tulang Bawang pada tingkat
kepercayaan 92%.

Semakin banyak modal yang digunakan maka

menurunkan penyerapan tenaga kerja
3. Harga Output berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga
kerja pada industri kecil tempe di Kabupaten Tulang Bawang pada tingkat
kepercayaan 95%. Kenaikan harga output akan berdampak pada peningkatan
jumlah produksi yang membuat pengusaha menambah jumlah tenaga kerja.
Saran
Diharapkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat memberikan
dukungan lebih kepada para pengusaha kecil dan menengah untuk dapat
meningkatkan kembali pendidikan non formal atau pelatihan kewirausahaan
yang baik dan benar. Kemudian pemerintah hendaknya memberikan perhatian
pada tingkat upah karyawan karena dengan upah yang tinggi dapat
meningkatkan kesejahteraan karyawan dan secara tidak langsung dapat
meningkatkan

produktivitas

karyawan.

Dengan

tujuan

dapat

terus

berkembangnya industri kecil yang dapat menyerap banyak tenaga kerja
sehingga dapat mengurangi pengangguran.
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