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ANALISIS PENGARUH PDB SEKTOR IFIDUSTRI, UPA}T RITL, SUKU BUNGA
RTIL, DAI\[ JUMLAH UNIT USAHA TERIIADAP PENYERAPAFT TENAGA

KERJA PADA INDUSTRI PENGOLAHAN SEDAI\IG DAI\[ BESAR DI
INDOFTESIA TAIIT}N 2OOO . 2013

Dosen retap Fakurta,T?:f,L'fl*i1?,i* #B', *o.,,*,en Medan

ABSTRAKSI

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Melihat Bagaimana Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah
Riil, Suku Bunga Riil, Dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri
Pengolahan Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun 2000-2013. Data yang akan dipakai dalam
penelitian ini berupa data sekunder.Data sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu
bulanan (time series) dari tahun 2000 - 2013. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS)
Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan Eviews
6.0

Hasil penelitian adalah bahwa variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada
sektor industri pengolahan sedang dan besar di Indonesia tahun 2000 -2A13 adalah jumlah unit
usaha yang terdapat di Indonesia. Sedangkan variabel suku bunga riil memiliki pengaruh tidak
langsung melalui investasi, variabel PDB Industri, dan Upah Riil tidak memiliki pengaruh apa-
apa terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industi pengolahan sedang dan besar di
Indonesia tahun 2000 * 2013.

Keyword: PDB, Jumlah Unit Usaha, Upah Nil, Sufu bmga hmlah tmaga kerja

I. PE}IDAHI,LUAN
Sektor Industri merupakan salah satu

sektor yang berperan penting dalam
pembangunan nasional. Kontribusi sektor
Industri terhadap pembangunan nasional dari
tahun ke tahun menunjukkan konhibusi yang
signifikan- Peranan Sektor Industri dalam
Pembangunan Ekonomi Nasional dapat
ditelusuri dari kontribusi masing-masing
subse*tor terhadap Laju Pertumbuhan
Ekonomi Nasional atau terhadap Prduk
Domestik Bruto (PDB).

Dilihat dari konkibusinya" seklor
indushi pengolahan merupakan sektor yang
menlumbang terbesar dalam PDB maka
dalam proses pembangunan ekonomi sektor
industri dijadikan prioritas pembangunan
yang diharapkan mempunyai peranan
penting.

Di awal tahun 2013 BPS mencatat
jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia
mencapai 118,2 juta orang atau bertambah
7,7 juta orang dibandingkan kondisi pada
awal tahun 2012. Struktur lapangan pekerjaan
tidak mengalami perubahan yang berarti
sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasya-

rakatan dan sektor industry masih menjadi
penyumbang terbesar penyerapan tenaga
kerja di lndonesia.

Pada awal tahun 2A13, jumlah
penduduk yang bekerja mengalami kenaikan
640 ribu orang di sektor jasa kemasyarakatan
(3,59Yo), sektor perdagangan 450 ribu
(1,77%) serta sektor industry 390 ribu orang
(2,6%). Berdasarkan lapangan usaha tersebut
juga, hanya sektor pertanian yang mengalami
penurunan jumlah penduduk bekerja yaitu
sebanyak 280 ribu orang atau sekitar 0,68yo
karena pergeseran masa panen.

Banyaknya penyerapan tenaga kerja
sebenarnya bertolak belakang dengan jumlah
upah riil yang terjadi. Secara nominal upah
nominal sering diserukan untuk naik tetapi
tidak dengan upah riil. Peningkatan upah
nominal ini akan mendorong peningkatan
daya beli masyarakat dan ini akan berdampak
terhadap harga. Hal ini bisa diartikan bahwa
peningkatan upah nominal tidak diikuti
dengan peningkatan upah riil.

Dalam perekonomian tingginya daya
serap tenaga kerja di suatu sektor
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perekonomian dikarenakan tingkat,p"h y*g
menarik pada sektor tersebut dan banyalnya

yang berlaku. Jumlah p"r*irtu* ut a,
jumlah unit usaha yang menawarkan
pekerjaan.-- Banyaknya tenaga kerja yang
diserap di setiap sektor 

- 
perektnomian

terlebih untuk sektor industri akan
menggambarkan semakin bergairah
perekonomian tersebut dan afu6 mendorong
tingkat pendapatan domestik kegiatan

lnvestasi yang akan semakin *"ooir3*g
karena suku bunga riil yang menarik uituk
berinvestasi.

tenaga kerja di suatu daerah tertentu, adalah
perjumlahan permintaan dari seluruh
pengusaha yang ada di daerah tersebut(Dn). Jumlah penawaran (Sn) dan

1.2 Identilikasi Masalah
Berdasarkan rnaian yang telah

dikemukakan di atas, penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
l.Untuk melihat bagaimana pengaruh tingkat

penyerapan tenaga kerja terhadap suku
bunga riil

2.Untuk melihat bagaimana pengaruh tingkat
penyerapan tenaga kerja terhadap upah riil

3.Untuk melihat bagaimana pengaruh tingkat
penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah
unit usaha

4.Untuk melihat bagaimana pengaruh tingkat
pexyerapan tenaga kerja terhadap pDB
sektor industri

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang

diteliti maka tujuan penelitian ini ajalah
sebagai berikut:
l.Untuk melihat bagaimana pengaruh tingkat

penyerapan tenaga kerja terhadap suku
bunga riil, upah riil, jumlah usaha dan
tingkat PDB sektor industri

2.Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan
antara variabel-variabel tersebut dalam
mempengaruhi tingkat penyerapar tenaga
kg_U-a dan bagaimana dampaknya terhadip
nilai penerimaan Indonesia

II. TINJAUANPUSTAKA
2.1.1. Pemintaan dan penawaran Tenaga

Kerja
Penawaran tenaga kerja dari tiap_tiap

keluarga merupakan fungsi tingkat upai
yang berlaku. Penawaran tenaga tce4a
untuk suatu daerah adalah pedumhhan
penawaran dari seluruh keluarga yang ada di
daerah tersebut (Sn). Demikian jugu
pennintaan akan tenaga kerja dari jua:tu
perusahaan merupakan fungsi tingkat upah

Ilpah

sn

tr\ru
E
L/

Gambar 2.1. Penawaran aan pe.*irtaun

permintaan (Dn) di daerah yang
bersangkutan kembali menentukan tingkat
upah dan jumlah penempatan untuk wakru_
waktu berikutnya.

Perpotongan antara pernawaran (S1)
dan permintaan (Dd disebut titik
ekuilibrium, menentukan besamya

ry_engm,fatan atau jumlah orang yang bekerja
(fur) dan tingkat upah yang Uertatu (Wn)
yang kemudian dipakai sebagai patokan baik
oleh keluarga maupun oleli pingusaha di
daerah yang bersangkutan.

Tenaga Kerja Pada Suatu Daerah atau Negara

51 dan Dn dalam Gambar 2.1 dapat
dipandang sebagai penawaran dan
perminaan untuk suatu negara. penawaran
tenaga kerja untuk negara dapat dipandang

1elagai perjumlahan dari tiap-tiap daerah
dalam negara itu atau perjumlahan
penawaran dari seluruh keluarga yang ada di
negara tersebut. permintaan untuk suafu
negala dapat dipandang sebagai jumlah
permintaan dari tiap-tiap daerah atau dari
seluruh perusahaan yang ada di negara
tersebut.

2.2. Kerangka Berpikir
Sektor industri pengolahan memberikan

kontribusi yang bersar terhadap
pembentukan PDB di Indonesia. Tetapi,
pada kenyatmnny4 penyerapan tenaga kerja
pada sektor industri pengolahan ini retaiif
kecil daripada sektor pertanian dan sektor
Perdagangan Besm, Eceran, Rumah Makan,
dan Hotel.
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Sektor industri pengolahan diharapkan
mampu menyerap tenaga kerja yang

!,anyak. Penyerapan tenaga kerji
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
PDB, upah, suku bunga, dan jumlah unit
usaha. Pengaruh penyerapan tenaga kerja ini
dikarenakan, dengan menunmnya suku
bunga maka akan mendorong pengusaha
untuk meningkatkan jumlah unit usahanya
sehingga akan meningkatkan penyerapan
tenaga kerja. Sedangkan pDB adalah
indikator pertumbuhan ekonomi, sehingga
dengan meningkatnya pDB maka
pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan
penyerapan tenaga kerja juga meningkat.
Pada upah, hubungannya berbanding
terbalik, sehingga apabila upah meningkat
maka akan mengurangi penyerapan tenaga
kerja.

2.2.1. Ilubungan PDB dengan penyerapan
Tenaga Kerja

Tingkat PDB yang tinggi akan
memberikan sumbangan besar terhadap
perekonomim dan salah satunya bisa dilihat
dari tingkat pengangguran. pDB dengan
pengangguran bersifat positif. pernyataan
tersebut dapat diafikan pDB dengan
kesempatan kerja memiliki hubungan positif
atau dengan kata lain apabila terjadi kenaikan
PDB, maka akan diikuti dengan kenaikan
jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini,
komponen PDB yang dipakai adalah pDB
sektor industri pengolahan sedang dan besar.

?.22 Ifubungan Tingkat Upah dengan
Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel yang kedua adalah total
upah. Besarnya tenaga kerja yang terserap
dipengaruhi oleh tingkat upah. Menurut teori
permintaan tenaga kerja, kuantitas tenaga
kerja yang diminta akan menurun sebagii
akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat
upah nailL sedangkan harga input yang lain
tetap (ceteris paribus), berarti harga tenaga
kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal
ini akan mendorong pengusaha untuk
mengurangi jumlah tenaga kerja agar bisa
mempertahankan keuntungan yang
maksimum.

2.23 Ilubungan Tingkat Suku Bunga
dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Suku bunga memiliki hubungan
negatif dengan penyerapan tenaga keq4
dengan kata lain, apabila suku bunga

meningkat maka akan menurunkan jumlah
permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila
suku bunga menurun maka akan
meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.2.4 Ilubungan Jumlah Unit Usaha
dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Tri Wahyu Rejekiningsih
QA0q, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi
oleh jumlah unit usaha. Hubungan antara
jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga
kerja adalah positif. Semakin
meningkatnya jumlah unit usah4 maka

{an meningkatkan penyerapan tenaga
kerja. Sebaliknya, apabila jumlah unit

2.3 Ilipotesis
Sesuai dengan masalah di atas maka

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
l.Diduga ada pengaruh positif dan

signifrkan antara PDB sektor industri
terhadap penyerapan tenaga kerja pada
industri pengolahan sedang dan besar di
Indonesia

2.pidrrga ada pengaruh negatif dan
signifikan antara upah riil terhadap
penyerapan tenaga kerja pada industri
pengolahan sedang dan besar di Indonesia.

3.Diduga ada pengaruh negatif dan
signifftan antara suku bunga riil
lerhadap penyerupan tenaga kerja pada
industri pengolahan sedang dan besar di
Indonesia

4.Diduga ada pengaruh positif dan signifikan
antara jumlah unit usaha terhadap
penyerapan tenaga kerja pada industri
pengolahan sedang dan besar di Indonesia.

III. METODE PEI\TELITIAN
3,1 Jenis Data Penelitian

Data yang akan dipakai dalam
penelitian ini berupa data sekunder. Data
sekunder yang akan digunakan ialah data
deret waktu bulanan {time series) dari tahun
2000 - 2013. Semua datt ini diperoleh yang
di peroleh dari instansi-instansi terkait, yaitu
Badan Pusat Statistika (BpS), dan Statistik
Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank
Indonesia (SEKI-BI).

3.2. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan pada

penelitian ini adalah:
l.Dependen variabel

Penyerapan tenaga kerja (y) adalah
jumlah tenaga kerja yang bekerja atau
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dipekerjakan oleh perusahaan dalam
memproduksi barang pada sektor industri
pengolahan besar dan sedang, dengan
satuan jiwa.

2. Independen variable, yaitu:
a) PDB industri pengolahan (Xr) yang

merupakan komponen dari PDB. PDB
adalah jumlah nilai barang dan jasa
yang diproduksi oleh seluruh sektor
ekonomi dalam suatu periode tertentu.
PDB yang dibahas adalah PDB sektor
industri pengolahan atas dasar harga
konstan menurut lapangan usaha
dengan tahun dasar 2000, selama
kurun waktu 2000 - 2013 dengan
satuan miliar rupiah.

b) Suku bunga riil (Xr) yaitu suku bunga
prnjaman yang disesuaikan dengan
inflasi yang diukur menggunakan
GDP deflator. Satuan yang dipakai
adalah persen per tahun.

c) Upah riil (X3), upah riil didapatkan
dengan membagr total upah dengan
nilai deflator. Satuan yang dipakai
adalah juta rupiah.

d) Jumlah Unit Usaha CX4) adalah
banyaknya perusahaan industri
pengolahan skala besar dan sedang di
Indonesia. Jumlah unit usaha diukur
dengan satuan unit.

33. Metode Yang Digunakan
Dalam penulisan ini metode penelitian

yang dilakukan adalah melalui pendekatan
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan
data sekunder, yaitu dengan menggambarkan
atau melukiskan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antara variabel yang diteliti.

Untuk analisa kuantitatif, digunakan alat
bantu ekonometrika. Teknik ekonometrika
yang bersifat time series digunakan dalam
menguji masing-masing variabel independent
terhadap variabel dependent dan bersifat
korelasional dengan menggunakan metode
regresi sederhana yaitu OLS (Ordinary
Least Square).

3.4 Model Ekonometrika
Pada penelitian ini model yang

digunakan adalah :

Y : a*br xl + b2 & + b: Xr+ ba &
rp

Keterangan:
Y = Tingkat penyerapan tenaga kerja

X1= PDB industly Pengolahan
X2: Suku Bunga Riil
X3 : Upah Riil
Xa = Jumlah unit usaha
a, br, bz, b:, b+ = Parameter

TV. HASIL DAI\[ PEMBAIIASAIT
Dalam bab ini akan dibahas mengenai

analisis statistik dan ekonomi dari hasil
persamaan regresi Pengaruh PDB Sektor
Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, Dan
Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan
Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun
2000-2013 dengan metode ordinary least
square (OLS).

Dalam analisis statistik akan
diperlihatkan sampai sejauh mana validitas
model yang digunakan dalam penelitian
melalui pengujian seoara statistik terhadap
model yang bersangkutan sehingga tidak
bertentangan dengan asumsi regresi linier
klasik, di samping itu pula juga akan
dilakukan pengujian-pengujian terhadap
masalah yang biasanya muncul dalam
regresi linier dan analisis runtun waktu
(time series). Sedangkan dalam analisis
ekonomi akan dijelaskan mengenai arti dari
parameter-pmameter yang diperoleh dari
hasil regresi yang meliputi kesesuaian arah
parameter yang diteliti dengan hipotesis*
hipotesis yang telah ditetapkan berdasarkan
teori-teori ekonomi, termasuk arti dari nilai
koefisien itu sendiri.

Sebelum metode ordinary least square
(OLS) diaplikasikan, maka terlebih dahulu
harus dilakukan pengujian stasioneritas (tmit
root test) untuk mengetahui apakah data pada
variabel yang digunakan stasioner atau tidak,
pengujian tersebut dilakukan karena dalam
penelitian ini digunakan datztime series.

Apabila data pada variabel-variabel
yang digunakan tidak stasioner maka akan
menyebabkan masalah spurious regression.
Jika semua data pada variabel yang
digunakan dalam model penelitian ini tidak
memiliki unit root (stasioner).

W.lUji Stasioneritas
Di dalam penelitian ini akan digunakan

uji akar unit melalui uji Dickey-Fuller (DF-
Test) untuk mengetahui apakah datt time
series yang digunakan memiliki masalah akar
unit atau data tidak stasioner. Jika suatu data
time series tidak stasioner pada order nol,
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I(0), maka stasionaritas data teriebutE
dicari melalui berbagai order sehingga
diperoleh tingkat stasionaritas pada order 

-ke-

n (first dffirence atau I(1), atau second
dffi r en c e atau I(2), dan seterusnya).

Berdasarkan hasil uji akar unit dengan
berpatokan pada nilai batas kritis Dickef
lyAel ln hasil hipotesis di atas, maka dapat
diambil hasil kesimpulan bahwa semua data
yang digunakan bersifat stasioner.

fV.2 Ilasil Regresi Model
Persamaan regresi yang digunakan

adalah:
Y : flo+ fr$r + f2Xz+ frfi* fdo+ ut...(4.t)

Melakukan estimasi persamaan (4.1)
dengan menggunakan metode OLS diperoleh
hasil sebagai berikut:
Y : 3102980 + 30,109 Xt + 1,196 y2 -

112.07 x3 + 14863 ,41X4
t-stat (6,493) (1,514) (0,983)

^ (-0,437) (0,973)
R: :0,533
Adj. R2 :0,325
DW - stat :2,139
F- stat :3,999

IV.2.1 Pengujian Statistik
W.2.l.lPenaksiran Koefisien Determinasi I

Model perrrintaan agregat impor
Indonesia memiliki R2 sebesar O,S::t yang
berarti bahwa varians dari variabel bebas
didalam model ini dapat menerangkan
53,31o/o dari variabel tidak bebas-nya,
sedangkan sisanya sebesar 46,6gyo
dipengaruhi oleh variabel lain diluarmodel.

fri 2.1.2 Uii t-Statistik
Uji t- statistik bertujuan untuk melihat

tingkat signifikansi variabel bebas. Kriteria
yang di$makan dalam penelitian ini adalah
pengujian dua arah (n+o uils significance).
Hipotesis yang digunakan dalam pengujian t-
statistik adalah sebagai berikut :
11" r.E :0 Setiap koefisien bernilai nol (tidak
signifikan)
Hl : B * 0 Setiap koefisien tidak bernilai nol
(signifrkan)

Hasil pengujian akan menghasilkan 2
kesimpulan menurut hipotesa di atas yaitu:
l.116 diterima jika - t-tabel < t-stat < t_tabel,
hal ini berarti variabel bebas tidak
mempengaruhi variabel tak bebas pada
tingkat signifikan tertentu.

2.Ho ditolak jika - t-tabel > t-stat < t_tabel,
hal ini berarti 'variabel bebas
mempengaruhi variabel tak bebas pada
tingkat signifikan tertentu.

Sumb er : Has il perhittmgan

Tabel4.2
Nilai t-tabel

Hasil uji t-statitik terhadap model adalah
sebagai berikut:

Variabel Jumlah Unit Usaha (X1)
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Jumlah Unit Usaha
sebesar 1,51. Nilai ini Iebih kecil dari nilai -
t-tabel sebesar 1,396 sehingga Ho ditolak.
Maka dapat disimpulkan bahwaiecara parsial
variabel Jumlah Unit Usaha mempengaruhi
vari{el Penyerapan tenaga ke{a (y) ,""*u
signifikan pada tingkat kepercayaan 99%.

Yariabel PDB Industri (X2)
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_

statistik untuk variabel pDB sebesar 0,9g.
Nilai ini lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,396
sehingga rlo diterima maka dapat
disimpulkan bahwa secara parsial variabelPDB tidak mempengaruhi variabel
pe_nyelapan tenaga kerja (y) secara signifikan
pada tingkat keper cay aan 9 9yo.

Variabel Upah RiiI (X3)

Derajat
kebebasan (df)*

a
a{.01 a = 0.05 c = 0.10

8 2,896 1.859 1.396*df=n-k(13_5=8) 

-

n=jumlah observasi (8)
k : jumlah parameter yang digunakan termasuk
konstanta (5)

Tabel4.3
Hasil Pqngujian t-statistik

Yaria-
bet

t-stst Ho Keterangan

xt 1,51 Ditolak sign.ifikan pada o;0-0t -
x2 0,98 Diterima signifikan pada o: 0.01
x3 -0,43 Diterima sigtifikan pada o:0.05
x1 4,97 Diterima sigrifikan paOa o -- O.Ot
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Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-
statistik untuk variable upah riil sebesar -
0,43. Nilai ini lebih kecil dari nilai -t-tabelnya
sebesar 1,396 sehingga F{o diterima dan dapat
disimpulkan bahwa secara parsial variabel
upah riil tidak mempengaruhi variabel
penyerapan tenaga kerja secara signifikan
pada tingkat kepercay aan 99o/o.

Variabel Suku Bunga Riil ()fu)
Dari hasil perhitungan diperoleh niltri t-

statistik untuk variable suku bunga riil
sebesar 0,978. Nilai ini lebih kecil dari nilai -
t-tabelnya sebesar 1,396 sehingga lfo diterima
dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial
variabel suku bunga riil tidak mempengaruhi
variabel penyerapan tenaga kerja di sektor
industry secara signifikan pada tingkat
kepercayaan99o/o.

IV.2.1.3 Uji F-Statistik
Uji F-statistik untuk mengukur goodness

of fit dai persamaan regresi, yaitu pengaruh
variabel bebas secara bersama-sama terhadap
pergerakan variabel tidak bebasnya. Dengan
demikian berlaku pengujian sebagai berikut :

Ho diterima jika F-stat < F tabel
Ho ditolak jika F-stat > F-tabel

Dengan demikian hasil uji F yang
signifikan akan menunjukkan bahwa variabel
bebas secara bersama-sama memiliki
pengaruh terhadap variabel tidak bebasnya.
Uji F-stat ini merupakan uji signifikansi satu
aruh (one tail s ignificonce).

Persamaan permintaan aggregate impor
Indonesia mempunyai nilai F-hitung sebesar
3,99 persamaan ini terbukti signifikan pada
confidence level 5 To karena lebih besar dari
F-tabel yaitu 3,84. Dengan kata lain, variabel
jumlah unit usaha, suku bunga riil, PDB
industry, dan upah riil secara bersama-sama
signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga
kerja (Y) pada a:0.01.

IV.3 Pengujian Regresi Linier Klasik
M.l Masalah Multikolinieritas2

t 
rbid, p. 320.

Masalah mulitikolinearitas adalah
situasi dimana adanya korelasi antara variabel
bebas dengan variabel bebas lainnya.

Sesuai dengan analisis korelasi antara
variabel-variabel jumlah unit usaha (X1),
PDB Industri (X2), Upah Riil (X3), dan
Suku Bunga Riil (X4) berada di bawah 0,5
(< 0,5), sehingga tidak terjadi multikoli-
nearitas. Akan tetapi, variabel PDB lndustri
dan Upah Riil mempunyai korelasi negatif
bernilai 0,896, karena angka korelasinya
berada diatas 0,5, maka dapat disimpulkan
terj adi multikolinieritas.

4.3.2 Masalah Serial Korelasi
Serial korelasi dapat didefinisikan sebagai

korelasi di antara anggota serangkaian observasi
yang diurutkan menurut waktu. Dari hasil
perhitungan diperoleh nilai Durbin-Watson
statistik sebesar 2,139. Sementara nilai dr dan du
pada tingkat kepercayaan 99% bernrut-turut
adalah 0,M dar, l,757. Sementara nilai 4 - du dan
4 - dt berturut-berturut adalah 3,559 dan 3,L92
dan disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi
dalam permodelan ini.

4.4 Analisis Ekonomi
Dalam bagran ini akan dilakukan dua

macam analisis. Analisis pertama yaitu
analisis ekonomi yang dilakukan pada masing

- masing variabel bebas terhadap variabel tak
bebasnya. Analisis ini dilakukan dengan
melihat koefisien dat'^ masing - masing
variabel pada persamaan regresi yang
dihasilkan. Analisis yang kedua adalah
analisis model secara keseluruhan atau secara
bersama - sama. Kedua analisis tersebut
dilakukan untuk mengetahui apakah model
secara empiris telah sesuai dengan teori
ekonomi. Analisis yang dilakukan adalah
sebagai berikut:

a. Hubungan antara variabel jumlah
unit usaha (X1) dengan penyerapan
tenaga kerja (Y)
Pada hasil regresi persamaan yang

digunakan menunjukkan bahwa koefisien
variabel jumlah unit usaha bernilai 30,109.
Nilai positif dan signifftan disini
menunjukkan bahwa semakin banyak usaha-
usaha industri pengolahan sedang dan besar
yang didirikan dan dibuka di Indonesia maka
semakin banyak pula tenaga kerja yang akan
terserap di sektor industri tersebut.
Sedangkan jika usaha-usaha industri
pengolahan semakin berkurang atau tidak

Tabel 4.4. Hasil U

.nl = df untuk pembilang = jurnlah parameter dalam
persamaan tanpa konstanta (k-1)
.n2 = dfuntuk penyebut = n-k
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banyak didirikan di Indonesia maka semakin
sedikit pula tenaga kerja yang terserap di
Indonesia. Alhasil jumlah pengangguran akan
semakin bertambah karena tidak terserap oleh
dunia industri

Nilai koefisien pada permodelan
penelitian ini menuqiukkan bahwa
peningkatan jumlah unit usaha (X1) sebesar
lo/o pada periode berjalan ceteris paribus,
akan meningkatkan juga jumlah tenaga keda
yang terserap di sektor industri pengolahan
sedang dan besar sebesar 30,10Yo.

b. Hubungan antara variabel PDB
Industri (Xr) dengan variabel
Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Pada hasil regresi persamaan yang
digunakan menunjukkan bahwa koefisien
variabel PDB lndustri (&) bernilai positif.
Walaupun nilai koefisien (1,196) bertanda
positif tetapi kalau dilihat dari prob. 0,3509,
ini artinya adalah apabila terjadi peningkatan
1olo terhadap PDB Industri maka penyerapan
tenaga kerja akan meningkat juga sebesar
1,196. Sebaliknya apabila terjadi penurunan
PDB Industri sebesar lYo maka penyerapan
tenaga kerja juga akan menurun sebesar

l,l96yo. Dilihat dari hasil koefisien yang
bertanda positif tetapi terdapat signifikansi
yang relatif kecil. Hal ini berarti peningkatan
PDB Industri hanya akan memberi dampak
yang kecil terhadap penyerapan tenagakeqa
di sektor industri pengolahan.

e. Ilubungan antara variabel Upah Riil
(&) dengan variabel Penyerapan
Tenaga Kerja (Y)

Pada hasil regresi persamaan yang
digunakan menunjukkan bahwa koefisien
variabel Upah Riil (X3) bernilai -712,07.
Dilihat dari hasil koefisien yang bertanda
negatif dan tidak terdapat signifikansi
(0,3509). Nilai Prob 0,3509 ini menandakan
bahwa variabel upah riil ini tidak
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja
industri pengolahan di Indonesia. Hal ini
berarti dalam penelitian ini upah riil tidak
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di
sektor industri pengolahan.

Hal ini sesuai dengan paham klasik
yang mengatakan bahwa upah termasuk
fleksible. Pengertian fleksible ini adalah
bahwa tenaga kerja akan bersedia untuk
bekerja di semua tingkat upah, baik itu upah
rendah maupun upah tinggi.

d. Hubungan antara variabel Suku
Bunga Riil 0q) dengan Penyerapan
Tenaga Kerja (Y)

Pada hasil regresi persamaan yang
digunakan menunjukkan bahwa koefisien
variabel Suku Bunga Riil ()q) bernilai
positif. Nilai prob.0,3533 menunjukkan
bahwa variabel suku bunga riil tidak
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada
industri pengolahan di Indonesia. Hal ini
dikarenakan hubungan suku bunga riil
dengan penyerapan tenaga kerja tidak
langsung. Suku bunga berpengaruh negatif
terhadap investasi. Investasi pada industri
akan meningkatkan kapasitas produksi
sehingga akan berpengaruh positif terhadap
penyerapan tenaga kerja.

V. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan uraian pada

bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
l.Model regresi pada penelitian ini lolos

dalam uji penyimpangan klasik. Koefisien
determinan penelitian ini adalah trf O,S:: t.
Hal ini menunjukkan bahwa 53,3IYo
variabel-variabel dependen penyerapan
tenaga kerja dalam penelitian ini dapat
dijelaskan dengan baik dari variabel-
variabel independen dari penelitian ini,
sedangkan sisanya sebesar 46,690A

dijelaskan oleh variabel lain diluar
penelitian ini.

2.Koefisien Jumlah Unit usaha 30,109 dan
signifikan. Ini artinya bahwa semakin
banyak jumlah unit usaha maka akan
semakin menjamin penyerapan tenaga keqa
di sektor industri pengolahan di Indonesia.
Nilai koefisien jumlah unit usaha
merupakan nilai koefisien yang terbesar
dan signifikan, sehingga dapat dikatakan
bahwa semakin banyak jumlah unit usaha
di sektor industri pengolahan maka akan
semakin banyak pula tenaga kerja yang
akan terserap di sektor tersebut.

3.Koefisien PDB Industri 1,196 tidak
signifikan. Ini artinya bahwa peningkatan
PDB di sektor industry tidak menjamin
penyerapan tenaga kerja yang besar di
sektor industri pengolah di Indonesia.

4.Koefisien Upah Riil -112.07 tidak
signifikan. Ini artinya bahwa peningkatan
upah riil tidak akan menjamin tenaga keda
tertarik untuk bekerja di sektor industri
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pengolahan di Indonesia. Hal ini
menandakan bahwa upah riil tidak berperan
terlalu besar terhadap penyerapan tenaga
kerja di sektor industri pengolahan di
Indonesia. Tingkat upah tidak selalu
menjadi acuan untuk tenaga kerja yang
ingin bekerja di sektor industri pengolahan.
Karena umunrnya tingkat upah sektor
industri pengolahan sedang dan besar

masih masuk ke dalam kategori upah yang
kecil kalau berdasarkan data badan pusat
statistika.

5.Koefisien Suku bunga riil 14863,41 tidak
signifikan. Ini menandakan bahwa suku
bunga tidak memiliki hubungan langsung
dengan penyerapan tenaga kerja di sektor
industri pengolahan di Indonesia. Suku
bunga berhubungan negative. Investasi
pada industri akan meningkatkan kapasitas
produksi sehingga akan berpengaruh pada

penyerapan tenaga kerj a.
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