
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Sektor Industri 

Menurut Latipah & Inggit (2017) sektor industri disebut sebagai sektor 

pemimpin atau leading sector atau, hal tersebut dapat dikatakan demikian karena 

dengan mulai berkembangnya atau dibangunnya sektor industri akan dapat 

mengangkat dan memacu pembangunan di sektor lainnya seperti di sektor jasa dan di 

sektor pertanian. Jika pertumbuhan industri semakin pesat maka akan merangsang 

sektor pertanian yaitu dalam menyediakan bahan baku bagi industri dan juga sektor 

jasa seperti lembaga pemasaran keuangan dalam memberikan pembiayaan bagi 

industri maupun bagi petani.  

2.1.2  Pengertian Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

Industri kecil dan menengah merupakan industri yang mempunyai aset sampai 

dengan 200 juta atas nilai investasi perusahaannya yang tidak termasuk dengan 

bangunan dan tanah. Industri menengah sendiri merupakan industri yang memiliki 

aset 200 juta sampai dengan 5 milyar rupiah atas nilai investasinya yang tidak 

termasuk dengan bangunan dan tanah. Ismei et al (2015) 

Menurut Ismei et al (2015) mengklasifikasikan industri menurut skala 

penggunaan tenaga kerja berdasarkan tenaga kerja penggolongan industri kecil dan 

menengah menurut badan pusat statistika dibagi menjadi empat yaitu:  

a) Jumlah tenaga untuk industri berskala kecil sebanyak 5 sampai dengan 19 

orang. 

b) Jumlah tenaga kerja untuk industri berskala menengah sebanyak 20 sampai 

dengan 99 orang 

c) Jumlah tenaga kerja untuk industri berskala besar sebanyak 100 hingga lebih 

dari 100 orang 



d) Jumlah tenaga kerja untuk kerajinan rumah tangga sebanyak 1 sampai 

dengan 4 orang.  

Menurut Handayani (2015) mengemukakan industri kecil dan industri 

menengah menurut PERMEN No.42/M-IND/PER/ 6/2008 mengenai tata cara dan 

ketentuan izin perluasan, izin usaha industri serta tata cara industri maka ditetapkan 

nilai  investasi industri kecil dan investasi menengah  sebagai berikut: 

1. Industri Kecil  dengan nilai investasi untuk industri kecil adalah Rp. 500.000 

hingga Rp.200.000.000 yang mempunyai aset tidak melebihi Rp. 

600.000.000 tidak termasuk banguna tempat usaha dan tidak termasuk tanah 

dan wajib mengurus perijinan.  

2. Industri Menengah dengan nilai investasi untuk industri menengah adalah 

Rp. 200.000.000 hingga Rp. 500.000.000 yang asetnya tidak lebih dari Rp. 

1.000.000.000 tidak tergolong bangunan dan tanah dan wajib mengurus 

perizinan. 

2.1.3  Pengertian Industri Pengolahan 

Menurut Latipah & Inggit (2017) industri pengolahan didefinisikan sebagai 

suatu kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar baik secara kimia, 

mekanis, atau dengan cara manual menggunakan tangan sehingga menjadi barang 

setengah jadi, barang jadi atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang 

lebih tinggi nilainya yang sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.  

2.1.4 Tenaga Kerja 

Menurut Maghfirah & Zulham (2016) tenaga kerja (manpower) adalah salah 

satu faktor terpenting dalam suatu proses produksi dan dapat dikatakan tenaga kerja 

jika penduduk berusia 15-64 tahun yang mampu membantu berjalannya suatu proses 

produksi yang menghasilkan barang dan jasa untuk didistribusikan kepada 

masyarakat.  

Menurut Latipah & Inggit (2017) tenaga kerja terdiri dari dua kelompok yaitu 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang 

terlibat dalam uatu kegiatan produktif ialah memproduki barang dan jasa, dan 

angkatan kerja terdiri dari golongan mencari pekerjaan, menganggur dan bekerja. 



Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang tidak bekerja namun 

dalam usia bekerja, tidak sedang bekerja dan tidak memiliki yang terdiri dari 

golongan mengurus rumah tangga, dari golongan bersekolah dan dari golongan 

penerima pendapatan. Dari ketiga golongan tersebut dinamakan sebagai angkatan 

kerja potensial yang sewaktu-waktu dapat bekerja dengan menawarakan jasanya.  

2.1.5 Teori Permintaan Tenaga Kerja 

Menurut Arida et al (2015) menjelaskan bahwa permintaan tenaga kerja 

merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan tingkat upah dengan tenaga kerja 

yang diminta. Permintaan tenaga kerja Bias dianalisis secara makro dan mikro, pada 

analisis makro yang yang menjadi unit analisisnya yaitu perusahaan industri secara 

keseluruhan (agregat) sedangkan pada analisis mikro yang menjadi unit analisisnya 

yaitu sebuah perusahaan tertentu. Analisis permintaan tenaga kerja secara makro 

didasarkan atas asumsi bahwa permintaan tenaga kerja diturunkan dari permintaan 

barang yang dibutuhkan. 

Permintaan tenaga kerja berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan suatu instansi atau perusahaan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Maghfirah & Zulham, 2016). Permintaan 

tenaga kerja berhubungan dengan upah yang dikehendaki dan tenaga kerja yang 

diperlukan oleh pengusaha. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai 

jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pengusaha pada tingkat upah dalam 

jangka waktu tertentu Maimun (2015).  

  Hukum permintaan dalam tenaga kerja yaitu semakin rendahnya upah tenaga 

kerja maka semakin banyak pula permintaan suatu perusahaan atau instansi akan 

tenaga kerja dalam proses produksi sehingga dari hal tersebut penyerapan tenaga kerja 

dapat meningkat, (Suharto & Dharmala, 2016).  

Fungsi permintaan perusahaan akan tenaga kerja menurut Ismei et al (2015) 

bahwa suatu perusahaan melakukan proses industri yaitu dengan adanya permintaan 

(output barang atau jasa) yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga 

permintaan input (tenaga kerja) akan ada karena adanya permintaan output (barang 

dan jasa). Maka dari hal tersebut Alfred Marshall selaku ahli ekonomi mengatakan 



bahwa permintaan input sebagai permintaan turunan atau derived demand, dan 

permintaan output (barang dan jasa) timbul dari kebutuhan masyarakat. 

Menurut Ismei et al (2015) bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dalam 

jangka pendek tidak akan dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan akan lebih 

memilih memaksimal tenaga kerja dengan menambah jam lembur atau menambah 

jam kerja. Sedangkan peningkatan tenaga kerja dalam jangka panjang perusahaan 

akan lebih memilih menambah tenaga kerjanya, dikarenakan kenaikan jumlah 

permintaan konsumen sehingga hal ini yang menandakan terjadinya penyerapan 

tenaga kerja yang baru.  

Fungsi standar permintaan tenaga kerja untuk meminimalkan biaya adalah 

sebagai berikut Babecký et.al (2012): 

L = L (W, Q, X) ……………………………………..…….…..…  (2.1) 

Dimana L adalah fungsi permintaan tenaga kerja, W berarti upah riil, Q adalah 

produksi (atau penjualan) dan X adalah faktor kontrol lain yang relevan. Spesifikasi 

ini digunakan untuk fungsi permintaan tenaga kerja dari perusahaan yang menghadapi 

tingkat output tertentu. X adalah variabel kontrol lain yang dianggap relevan untuk 

permintaan tenaga kerja perusahaan dan dapat juga menunjukkan struktur lagi dari 

persamaan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh  Branson (2001), bahwa fungsi permintaan 

tenaga kerja jangka pendek dapat dituliskan sebagai berikut: 

W = p (δy / δN) atau W/p =  (δy / δN)  …………………………..… (2.2) 

Dengan keterangan p adalah tingkat harga produk, Y adalah output real, W adalah 

upah,  w = W/p merupakan upah riil dan N adalah tenaga kerja. 

2.1.6   Teori Upah 

Menurut Wijaya et al (2014) upah diartikan sebagai sejumlah uang yang 

dikeluarkan pengusaha untuk membayar tenaga kerja karena telah melakukan 

pekerjaannya yaitu menghasilkan produk. Pengertian upah menurut Undang-Undang 

Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30: Upah adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 



pengusaha/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. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Walaupun demikian untuk 

mempertahankan tingkat produksinya perusahaan harus tetap menaikkan upah 

pekerjanya sesuai dengan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat. 

Menurut Maghfirah & Zulham (2016) semakin tingginya upah akan 

berpengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja, setiap perusahaan mempunyai 

jumlah dan fungsi permintaan yang berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan 

atau produksi jenis usaha, penggunaan teknologi, serta kemampuan manajemen dari 

pengusaha yang bersangkutan. 

Hipotesis upah terhadap permintaan tenaga kerja sebagai berikut: 

Ha :  Ada pengaruh antara variabel upah  terhadap permintaan tenaga kerja. 

2.1.7  Teori Nilai Produksi 

 Menurut Latipah & Inggit (2017) nilai produksi adalah nilai dari keseluruhan 

barang dan jasa yang merupakan hasil akhir dari proses produksi pada suatu unit 

usaha selanjutnya akan dijual sampai pada tangan konsumen. Tinggi rendahnya 

jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha dipengaruhi oleh tinggi rendahnya 

jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga kerja tersebut. Tinggi rendahnya barang 

yang diproduksi tergantung pada tinggi rendahnya permintaan oleh konsumen. 

Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin tinggi jumlah 

barang yang diproduksi sehingga semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang 

diminta oleh perusahaan tersebut.  

 Menurut Ismei et al (2015) Naik turunnya permintaan pasar terhadap hasil 

produksi suatu perusahaan akan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja 

atau permintaan tenaga kerja. Jika permintaan hasil produksi meningkat maka akan 

ada peningkatan hasil produksi. Sehingga dapat menambah penyerapan tenaga kerja 

atau meningkatnya tenaga kerja. 

 



Hipotesis nilai produksi terhadap permintaan tenaga kerja sebagai berikut: 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan antara variabel nilai produksi terhadap  

   permintaan tenaga kerja. 

2.2 Model Penelitian  

Model regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan 

menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu predictor 

dan dipakai apabila terdapat lebih dari satu atau variabel bebas lebih dari satu. Regresi 

merupakan prosedur yang sangat fleksibel untuk menganalisis hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen, variabel ini bisa lebih dari satu. Dalam 

penelitian ini yang merupakan variabel bebas yaitu nilai produksi dan nilai upah, 

sedangkan yang merupakan variabel terikat yaitu permintaan tenaga kerja.  

Menurut, Babecký et.al., (2012) model matematis persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

Permintaan Tenaga Kerja = f(Upah, Nilai Produksi)  ......…….......…  (3.1) 

PTK = β0 + β1U + β2Q + ε  …………………………...………………  (3.2) 

Dengan PTK adalah Permintaan Tenaga Kerja, β0 adalah Konstanta, β1U adalah 

Upah,  β2Q adalan Nilai Produksi dan ε merupakan Term Error serta β1-2 adalah 

Koefisien Variabel 1,2.  

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian Ismei et al (2015) Tentang analisis permintaan tenaga kerja 

pada industri kecil dan menengah di Lamongan dengan menggunakan model estimasi 

Fixed Effect Model (FEM) yang menemukan bahwa variabel nilai produksi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja, jumlah industri 

kecil menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja 

dan nilai investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga 

kerja. Penggunaan tenaga kerja akan dipengaruhi oleh tingkat (volume) penjualan 

produk, semakin besar penjualan produk dapat mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan permintaan tenaga kerja sehingga produksi dapat dinaikkan untuk 

dapat mendorong peningkatan penjualan. 



Dalam penelitian Ariska (2018) mengenai analisis permintaan tenaga kerja 

pada industri kecil menengah di kabupaten Gresik dengan menggunakan model 

Common Effect atau Fixed Effect Model yang menemukan bahwa variabel upah 

minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja, 

variabel nilai produksi, dan nilai investasi dan jumlah industri berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal ini sesuai Maghfirah & Zulham 

(2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi upah maka semakin rendah 

permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan. 

Dalam penelitian Yanuwardi & Woyanti (2009) tentang pengaruh faktor 

ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tempe di Kota 

Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal kerja, nilai 

produksi, dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

tempe di Semarang. Hasil yang didapat adalah mengatakan bahwa variabel modal 

kerja, nilai produksi dan tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri kecil tempe di Semarang. Variabel modal kerja dan nilai 

produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel 

upah memiliki pengaruh negatif. 

Dalam penelitian yang dilakukan Richard et al (1993) yang berjudul 

“Pengaruh Upah Minimum terhadap Tenaga Kerja”. Analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah upah secara langsung 

berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. 

Dalam penelitian Fachrizal (2004) yang berjudul “Tingkat Upah terhadap 

Permintaan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Temanggung”. Dengan analisis 

regresi linear berganda ditemukan hasil sebagai berikut. Variabel tingkat upah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja industri kecil di 

Kabupaten Temanggung. Penelitian sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi tingkat 

upah maka akan mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja. 

Dalam penelitian Muhtamil (2017) tentang pengaruh perkembangan industri 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Jambi. Hasil penelitian bahwa variabel nilai 

investasi, nilai produksi, dan unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan tenaga kerja di Jambi. Hal tersebut sesuai dengan Ariska (2018) bahwa 

semakin besar permintaan konsumen akan sejumlah barang dan jasa maka perusahaan 



akan cenderung menambah jumlah produksinya maka perusahaan akan menambah 

tenaga kerja guna untuk membantu berjalannya proses produksi.  

Dalam penelitian Fahlevi & Dewi (2016) tentang pengaruh jumlah unit usaha 

dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil menengah di 

kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan model estimasi Fixed effect Model (FEM), 

menemukan bahwa jumlah unit usaha berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja dan variabel nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi permintaan 

jumlah barang dan jasa oleh konsumen maka perusahaan akan cenderung menambah 

jumlah produk yang akan diproduksinya maka perusahaan akan menambah tenaga 

kerja untuk guna menjalankan produksi.  

Penelitian ini dilakukan karena memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti 

sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus pada permintaan tenaga kerja sebagai variabel 

riil. Selanjutnya, seperti telah diuraikan, penelitian terdahulu lebih fokus pada 

pengaruh upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja, yakni nilai nominal dari 

upah minimum tersebut yang bersifat makro, sementara penelitian ini fokus pada upah 

riil yang diterimakan kepada individu pekerja. Sebagai konsekuensinya, riset ini lebih 

fokus kepada nilai riil dari nilai produksi, bukan fokus pada nilai nominal dari nilai 

produksi sebagaimana yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. 

2.4  Konseptual Penelitian 
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