
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik, maka berikut di dalam Tabel 4.1

akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian meliputi

Mean, Median, Maximum, Minimum, dan Standard Deviat.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

JUMLAH

TENAGA KERJA

NILAI

PRODUKSI
UPAH USIA

Mean 4,400 22.088.280 1.108.387 5,267

Median 2,000 14.771.949 1.029.917 3,500

Maximum 34,00 �घ효 � �घ� 1.471.310 25,00

Minimum 1,000 3.384.012 882.786 2,000

Std. Dev. 6,806 35.418.895 175.936 5,336

Observations 30 30 30 30

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa variabel jumlah tenaga

kerja memiliki mean sebesar 4,400 orang dan standar deviasi 6,806. Standar deviasi

tenaga kerja lebih besar dari mean yang berarti variasi jumlah tenaga kerja pada usaha

yang menjadi sampel penelitian sangat tinggi. Variabel nilai produksi memiliki

rata-rata Rp 22.088.280 dan standar deviasi 35.418.895. Standar deviasi nilai produksi



lebih besar dari mean yang berarti variasi nilai produksi pada usaha yang menjadi

sampel penelitian sangat tinggi.

Variabel upah memiliki rata-rata Rp 1.108.387. dan standar deviasi 175.936.

Sedangkan usia perusahaan memiliki rata-rata 5,267 tahun dan standar deviasi 5,336.

Standar deviasi variabel upah lebih kecil dari mean yang berarti variasi variabel upah

pada usaha yang menjadi sampel penelitian cenderung homogen. Sedangkan standar

deviasi variabel usia usaha lebih besar dari mean yang berarti variasi usia usaha pada

usaha yang menjadi sampel penelitian sangat tinggi.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Loka et al (2012) Uji ini digunakan untuk mengetahui normalitas data

residual regresi serta ada tidaknya Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan

autokorelasi yang pada akhirnya digunakan untuk mengetahui apakah ada

penyimpangan asumsi klasik pada model penelitian ini.

4.1.2.1 Uji Normalitas

Maghfirah & Zulham (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel

bebas dan variabel dalam model regresi apakah kedua variabel memiliki distribusi

normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu dengan

metode Jarque-Bera (JB test).
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Grafik 4.1 Pengujian Normalitas



Dari gambar Grafik 4.1 tersebut di atas dapat dilihat bahwa P-value

Jarque-Bera bernilai 0,1228. Hal ini berarti p > dari nilai α sebesar 0,05, oleh karena

itu kita tidak dapat menolak Hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa residual

regresi terdistribusi secara normal. Dengan kata lain data residual regresi

berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya.

4.1.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Loka et al (2012) Multikolinearitas yaitu suatu keadaan di mana satu

atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel

bebas lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi

dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Hasil uji

multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Statistik Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 03/10/20 Time: 21:55

Sample: 1 30

Included Observations: 30

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C 131,5631 11.112,14 NA

LOG_U 0,559959 9.148,109 1,061180

LOG_ Q 0,031298 727,3752 1,061180

Sumber: Data primer, diolah



Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya gejala multikolinier dilakukan dengan

memperhatikan nilai pada kolom VIF. Suatu variabel dapat dikatakan multikolinier

apabila VIF nya lebih besar dari 5 Loka et al (2012). Berdasarkan Tabel 4.2 di atas

dapat diketahui bahwa seluruh variabel bebas penelitian terhindar dari

multikolinearitas karena nilai Centered VIF = 1,06118 atau < 5.

4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Maghfirah & Zulham (2016) uji ini untuk mengetahui apakah dalam

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain

itu tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya

disebut heteroskedastisitas. Apabila semua variabel independen signifikan secara

statistik, maka dalam model tersebut terdapat heteroskedastisitas. Melalui bantuan

EViews, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji white. Hasil uji heteroskedasitas

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji HeteroskedasitasWhite

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1,156435 Prob. F(5,24) 0,3589

Obs*R-squared 5,824466 Prob. Chi-Square(5) 0,3237

Scaled explained SS 7,474894 Prob. Chi-Square(5) 0,1876

Sumber: Data primer, diolah

Uji ini mempunyai hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak ada permasalahan heteroskedastisitas

H1 : Ada permasalahan heteroskedastisitas



Dengan α sebesar 5 persen (0,05), maka kita menolak Ho jika nilai

Prob(Chi-Square) lebih kecil (<) dari 0,05 (nilai α).

Dari hasil uji heteroskedastisitas tersebut pada Tabel 4.3 di atas dapat dilihat

bahwa nilai Probabilitas Chi-Square sebesar memiliki prob. bernilai 0,3589.

Hal ini berarti hipotesis H0 tidak dapat ditolak, Maka dapat dikatakan bahwa

pada model ini tidak terdapat permasalahan Heteroskedastisitas, yang berarti

juga tidak terdapat perubahan dari varians.

4.1.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Maghfirah & Zulham (2016) uji autokorelasi ini bertujuan untuk

mengetahui di dalam persamaan regresi ada atau tidaknya masalah autokorelasi. Uji

autokorelasi dapat menggunakan metode Lagrange Multiplier (LM) dengan jumlah

30 observasi. Uji LM akan menghasilkan statistic Breusch-Godfrey (BG).

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic 1,212996 Prob. F(2,25) 0,3142

Obs*R-squared 2,653679 Prob. Chi-Square(2) 0,2653

Sumber: Data primer, diolah

Dengan α sebesar 5 persen (0,05), maka kita menolak Ho jika nilai probability

Obs*R-squared lebih kecil (<) dari 0,05 (nilai α). Uji autokorelasi pada Tabel 4.4 di

atas menunjukkan bahwa Obs*R-squared bernilai 0,2653, yang berarti lebih besar

dari nilai kritis α sebesar 0,05. Maka kita tidak dapat menolak Ho yang berarti tidak

terdapat korelasi serial pada error.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari

masalah-masalah klasik. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan ke tahapan selanjutnya,

yakni interpretasi terhadap koefisien determinasi dan uji hipotesis.



4.1.3 Analisis Regresi Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik, tahap selanjutnya adalah melakukan

analisis regresi dengan membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel permintaan

tenaga kerja yang didasar pada nilai variabel upah dan nilai produksi agar dapat

menguji hipotesis serta meramalkan nilai rata-rata pada pada variabel upah dan nilai

produksi di luar jangkauan sample. Estimasi model regresi pada software EViews

mengikuti model atau persamaan matematis yang telah direncanakan sebelumnya.

Berikut ini adalah persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi dan

menganalisis data yaitu:

Log(PTK) = β0 + β1.Log(U) + β2.Log (Q) + ε …………………...…… (4.1)

Keterangan:

Log PTK : Permintaan Tenaga Kerja

β0 : Konstanta

β1-2 : Koefisien Variabel 1,2

Log U : Upah Riil

Log Q : Nilai Produksi Riil

ε : Error Terrm

Dengan menggunakan persamaan matematis diatas dapat dilakukan estimasi

regresi linear, maka berikut ini adalah hasil estimasi regresi linear yang diperoleh dan

tercantum dalam Tabel 4.5 berikut ini.



Tabel : 4.5 Hasil Estimasi Faktor Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

Dependent Variable: Log(PTK)

Method : Least Squares

Date: 03/10/20 Time: 21:44

Sample: 1 30

Included Observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 8,771063 11,47010 0,764690 0,4511

Log(U) -1,737731 0,748304 -2,322227 0,0280

Log (Q) 0,984304 0,176913 5,563786 0,0000

R-squared 0,625813 Mean dependent var 0,920105

Adjusted R-squared 0,598096 S.D. dependent var 0,940086

S.E. of regression 0,595976 Akaike info criterion 1,897407

Sum squared resid 9,590064 Schwarz criterion 2,037527

Log likelihood -25,46111 Hannan-Quinn criter. 1,942233

F-statistic 22,57823 Durbin-Watson stat 1,507125

Prob(F-statistic) 0,000002

Sumber: Data primer, diolah

Dalam bentuk matematis, hasil dari analisis tersebut dituliskan sebagai berikut:

Log(PTK) = 8.771063 + (-1.737731.Log(U)) + 0.984304.Log(Q) ..……. (4.2)



Berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 4.5 yang telah dilakukan, maka

selanjutnya dilakukan uji statistik dan analisis dapat dilanjutkan ke tahapan

selanjutnya, yakni interpretasi terhadap koefisien determinasi dan uji hipotesis.

4.1.4 Uji Statistik

Menurut Loka et al (2012) Uji ini dilakukan supaya dapat mengetahui

seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen serta

mengerti signifikansi pengaruh variabel dependen baik secara individu maupun secara

simultan, uji ini meliputi uji F dan t dan R-square.

4.1.4.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu jika Prob(F-statistic) < 0,05, maka Ho

ditolak dan sebaliknya jika Prob(F-statistic) > 0,05, maka tidak dapat menolak H0.

Maka dari hasil pengujian pada Tabel 4.5 di atas diperoleh nilai Prob(F-statistic)

adalah sebesar 0,000002. Hal ini dapat diartikan bahwa H0 ditolak karena nilai

Prob(F-statistic) < 0,05, yaitu sebesar 0,000002.

Pengambilan keputusan :

Dari hasil pengujian pada Tabel 4.5 diperoleh nilai Prob(F-statistic) = 0,000002 atau

< 0,05, maka Ho ditolak, yang berarti variabel independen yaitu upah tenaga kerja,

dan nilai produksi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap permintaan

tenaga kerja.

4.1.4.2 Pengujian Secara Individual (Uji t)

Pengujian variabel independen terhadap variabel dependen secara individual

dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari koefisien regresi. Adapun hasil

pengujian secara individual sebagai berikut:

1. Uji Antara Upah Terhadap Permintaan Tenaga Kerja

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu jika Prob(t-statistic) < 0,05, maka H0

ditolak dan sebaliknya jika Prob(t-statistic) > 0,05, maka tidak dapat menolak

H0. Maka dari hasil pengujian pada Tabel 4.5 di atas diperoleh nilai

Prob(t-statistic) adalah sebesar 0,0280. Hal ini dapat diartikan bahwa H0



ditolak karena nilai Prob(t-statistic) < 0,05, yaitu sebesar 0,0280 dan Ha

diterima.

Pengambilan Keputusan :

Dari hasil pengujian pada Tabel 4.5 di atas diperoleh nilai Prob(t-statistic) =

0,0280 atau < 0,05 dan β1 = -1,737731, maka H0 ditolak dan Ha diterima,

yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara upah

tenaga kerja terhadap permintaan tenaga kerja.

2. Uji Antara Nilai Produksi Terhadap Permintaan Tenaga Kerja

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu jika Prob(t-statistic) < 0,05, maka H0

ditolak dan sebaliknya jika Prob(t-statistic) > 0,05, maka tidak dapat menolak

H0. Maka dari hasil pengujian pada Tabel 4.5 di atas diperoleh nilai

Prob(t-statistic) adalah sebesar 0,000. Hal ini dapat diartikan bahwa H0 ditolak

karena nilai Prob(t-statistic) < 0,05, yaitu sebesar 0,000 dan Ha diterima.

Pengambilan Keputusan :

Dari hasil pengujian pada Tabel 4.5 diperoleh nilai Prob(t-statistic) = 0,000

atau < 0,05 dan β1 = 0,9843, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti

terdapat pengaruh positif yang signifikan antara nilai produksi terhadap

permintaan tenaga kerja.

4.1.5 Koefisien Determinasi (R-Square)

Menurut Maghfirah & Zulham (2016) menjelaskan bahwa Koefisien

determinasi pada regresi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi

berfungsi untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan

variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan

pada Tabel 4.5 di atas.

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan bahwa nilai R-squared adalah sebesar

0,6258. Artinya, variabel upah tenaga kerja dan nilai produksi mampu menjelaskan

variabel permintaan tenaga kerja sebesar 62,58%. Sedangkan untuk sisanya adalah



sebesar 37,42% yaitu diperoleh dari (100% - 62,58%) yang dapat dijelaskan oleh

variabel lain diluar penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji F dapat diketahui bahwa

variabel independen yaitu upah tenaga kerja, dan nilai produksi berpengaruh secara

simultan dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Sedangkan berdasarkan uji

t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara upah riil

terhadap permintaan tenaga kerja dan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara

nilai produksi terhadap permintaan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan

Maghfirah & Zulham (2016)semakin besar atau tinggi tingkat upah maka permintaan

tenaga kerja oleh perusahaan akan semakin kecil atau rendah.

Berdasarkan uji t juga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif yang

signifikan antara nilai produksi terhadap permintaan tenaga kerja. Hasil penelitian ini

sesuai dengan Ariska (2018) bahwa nilai produksi berhubungan positif dan signifikan

terhadap penawaran tenaga kerja. 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.

Mengingat penelitian ini menekankan pada penggunaan variabel riil, maka

dapat diperkirakan bahwa kenaikan upah nominal yang diterimakan kepada pekerja

tidak terlalu jauh berbeda dengan kenaikan harga jual nominal dari produk yang

dihasilkan. Jika harga produk yang dijual secara nominal memiliki peningkatan lebih

tinggi dibandingkan dengan peningkatan upah secara nominal, masih ada

kemungkinan terjadi kenaikan permintaan tenaga kerja meski upah nominal

meningkat. Hal ini karena kenaikan harga produk secara riil masih lebih tinggi dari

kenaikan upah secara riil. Demikian pula dengan nilai produksi secara riil jauh

berbeda dengan dengan upah riil. Jika nilai produksi secara riil memiliki peningkatan

lebih tinggi dari upah riil maka akan terjadi kenaikan permintaan tenaga kerja. Hal ini

karena kenaikan nilai produksi riil lebih tinggi dari pada kenaikan upah secara riil.




