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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 
UMR pekerja industri kerajinan keramik di Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, 
Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini dilakukan di Desa Klampok karena mengingat desa 
tersebut adalah penghasil keramik yang memiliki potensi besar untuk berkembang.  Populasi 
penelitian ini adalah para pekerja industri kerajinan keramik di Desa Klampok yang 
berjumlah 236 orang, dengan sampel yang diambil adalah sebanyak 70 sampel dengan teknik 
simple random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
wawancara dan observasi, sedangkan instrument yang digunakan selama penelitian adalah 
kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dalam 
pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh hasil bahwa pendapatan, 
penyerapan tenaga kerja, migrasi dan lama bekerja berpengaruh signifikan terhadap nilai 
UMR, sedangkan lama pendidikan formal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai UMR. 
Untuk meningkatkan nilai UMR pekerja harus meningkatkan produktifitasnya agar 
memperoleh pendapatan yang lebih besar sehingga dapat melebihi nilai UMR. 

Kata kunci : Nilai UMR, Pendapatan, Penyerapan tenaga kerja, Migrasi, Lama 

pendidikan formal dan Lama bekerja. 

ABSTRACT 

 This study aims to determine factors affecting the value of regional minimum wages 

on ceramics industry’ workers in klampok village, purwareja klampok, banjarnegara regency. 

This research was conducted in Klampok Village because considering that the village is a 

ceramic producer that has great potential to develop. The population of this research is the 

worker of ceramic industry in Klampok Village which amounted to 236 people, with samples 

taken is 70 samples with simple random sampling technique. Data collection method used is 

by interview and observation, while the instrument used during the research is a questionnaire 

and documentation. This research uses logistic regression analysis in data processing. Based 

on the results of this study, the results obtained that the income, employment, migration and 

long work have a significant effect on the value of regional minimum wages, while the length 

of formal education does not significantly affect the value of regional minimum wages. To 

increase the value of regional minimum wages, the worker must increase his productivity in 

order to obtain greater income so that it can exceed the value of regional minimum wages. 
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PENDAHULUAN 

Seluruh sektor industri yang ada di Indonesia membutuhkan tenaga kerja untuk 

mencapai output dan tujuan dari industri tersebut. Berkembangnya dunia bisnis dipengaruhi 

oleh beberapa faktor penting salah satunya adalah adanya kinerja buruh yang baik. Dengan 

adanya pekerja yang kompeten maka Indonesia mampu berdaya saing hingga menembus 

pasar bebas. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri mencapai 15.975.086 orang 

di tahun 2016 (Kemenperin, 2017). Jumlah tenaga kerja yang telah terserap cukup banyak 

namun masih belum terlepas dari kemiskinan. Tingginya kemiskinan khususnya pada 

wilayah pedesaan dikarenakan akses yang buruk. Pada umumnya di Negara  berkembang 

seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah  dengan  masalah kemiskinan 

merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi (Vendi, 2013).  

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara (persen) 2011-2016 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% 
(persen) 

20,38 18,87 18,71 17,77 18,37 17,46 

Sumber: BPS, 2017. 
 

Berdasar data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dapat diperoleh 

informasi bahwa jumlah penduduk miskin di daerah Banjarnegara setiap tahunnya mengalami 

fluktuasi. Strategi pembangunan yang dikembangkan  bangsa  Indonesia  selama  ini  adalah 

bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap 

tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua 

golongan masyarakat. Sehingga terjadi trade‐off antara pertumbunan dan pemerataan (Nano, 

2009). Rendahnya tingkat pemerataan pendapatan salah satunya karena penawaran tenaga 

kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja sehingga menimbulkan masalah 

baru yakni pengangguran. 
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Tabel 1.3. Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar Sedang  Di Kabupaten 
Banjarnegara 2012-2016 

Tahun 
Industri besar Industri sedang 

Unit usaha Tenaga kerja Unit usaha Tenaga kerja 

2012 5 2.777 11 550 

2013 7 2.800 9 444 

2014 7 2.800 9 444 

2015 8 3.993 9 447 

2016 24 7.475 66 3.040 

Sumber: Badan Pusat Statistik kab. Banjarnegara, 2017 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik kabupaten Banjarnegara 

diperoleh informasi bahwa jumlah industri besar mengalami peningkatan hampir disetiap 

tahunnya dan mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2016 yakni mencapai 

tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Untuk mengurangi masalah pengangguran perlu adanya 

peningkatan industri di Kabupaten Banjarnegara baik industri besar maupun kecil, karena 

sektor inilah yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan adanya 

perluasan lapangan pekerjaan oleh sektor industri maka akan tercipta pemerataan pendapatan 

sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Industri kerajinan keramik merupakan salah 

satu industri pengolahan yang telah lama muncul dan berkembang di Banjarnegara. Subsektor 

industri kerajinan keramik banyak menyerap tenaga kerja di desa tersebut dan 

perkembangannya juga membantu meningkatkan perekonomian daerah. Masyarakat desa 

Klampok mayoritas bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu. Mereka 

juga memilih bekerja sebagai pengrajin keramik untuk menambah penghasilan.  

Upaya mengembangkan industri kerajinan perlu direalisasikan karena dengan 

berkembangnya industri keramik di desa tersebut tentu akan menekan mobilisasi penduduk 

yang cenderung memilih kota besar sebagai tujuan merantau mengingat penghasilan yang 

lebih tinggi, serta dengan berkembangnya industri kerajinan menjadi industri besar maka 

kesejahteraan para pekerja juga akan meningkat. Dengan adanya industri keramik di 
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Banjarnegara ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dengan menyerap banyak 

tenaga kerja dan memberi kontribusi pendapatan masyarakat di desa Klampok. Oleh sebab itu 

penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi nilai UMR 

pekerja Industri Kerajinan Keramik di Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, 

Kabupaten Banjarnegara”. 

A. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pekerja industri kerajinan 

keramik terhadap nilai UMR para pekerja. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyerapan tenaga kerja pada industri 

kerajinan keramik terhadap nilai UMR para pekerja. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh migrasi pada pekerja industri kerajinan 

keramik terhadap nilai UMR para pekerja. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lama pendidikan formal pada pekerja 

industri kerajinan keramik terhadap nilai UMR para pekerja. 

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lama bekerja pada pekerja industri 

kerajinan keramik terhadap nilai UMR para pekerja. 

METODE 

A. Objek dan Subjek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah industri kerajinan keramik di Desa Klampok, 

Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan yang menjadi 

subyek merupakan populasi dalam penelitian ini yakni seluruh tenaga kerja yang bekerja 

pada industri kerajinan keramik di Desa Klampok. 
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B. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer 

tersebut meliputi identitas pekerja, total aset yang dimiliki pekerja baik pendapatan 

maupun liquid aset, serta tingkat pendidikan para pekerja baik formal ataupun informal. 

Data sekunder tersebut meliputi jumlah angkatan kerja di Desa Klampok, jumlah industri 

kerajinan keramik, serta jumlah tenaga kerja pada industri kerajinan keramik.  

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan probability sampling yakni 

simple random sampling dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak sehingga 

terdapat peluang yang sama pada setiap populasi untuk menjadi sampel (Hadari, 

1990). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pekerja yang bekerja pada industri 

kerajinan keramik di Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten 

Banjarnegara dengan jumlah 236 pekerja dari 20 perusahaan industri keramik yang 

ada (sumber: Dinas Perindakop & UMKM Banjarnegara). Untuk menentukan jumlah 

sempel maka digunakan rumus Slovin. 

� =
�

�. �� + 1
 

         � =
���

���.�,����
 = 70 orang 

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel 

adalah sebesar 70 orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan 

observasi, sedangkan instrument yang digunakan selama penelitian adalah kuesioner 

dan dokumentasi. 
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel dependen 

Nilai UMR adalah nilai upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara 

regional oleh pemerintah yang diperoleh pekerja industri kerajinan keramik Desa 

Klampok. Variabel dependen ini merupakan variabel dummy yang mana menyatakan 

apakah pendapatan total pekerja industri kerajinan keramik dibawah garis UMR atau 

melebihi garis UMR. 

2. Variabel Independen 

a. Pendapatan 

Pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil akumulasi 

dari seluruh harta atau sumber daya yang dimiliki seorang pekerja industri 

kerajinan keramik yang dilihat dari pendapatan total yang diperoleh baik dari 

bekerja sebagai pekerja industri keramik, pertanian, perkebunan maupun 

peternakan selama satu bulan. 

b. Penyerapan tenaga kerja 

Penyerapan tenaga kerja industri kerajinan keramik adalah jumlah seluruh 

tenaga kerja yang bekerja di industri kerajinan keramik dibandingkan dengan 

jumlah angkatan kerja yang ada di desa Klampok. Penyerapan tenaga kerja 

keseluruhan dapat dihitung dari perkiraan jumlah populasi penelitian. 

c. Migrasi  

Migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klampok, Kecamatan 

Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan melihat jumlah anggota 

keluarga para pekerja industri kerajinan keramik yang melakukan migrasi ke lain 

desa, kecamatan, kota ataupun negara dengan alasan tertentu seperti bekerja, 

sekolah atau karena alasan menikah.  
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d. Lama pendidikan formal 

Lama pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh para pekerja industri 

kerajinan keramik di Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten 

Banjarnegara dengan menghitung berapa tahun pekerja pernah mengenyam 

pendidikan di bangku sekolah dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

e. Lama bekerja 

Lamanya waktu bekerja para pekerja industri kerajinan keramik Desa 

Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara yakni dengan 

melihat berapa tahun lamanya mereka telah menjadi pekerja industri kerajinan 

keramik. 

F. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yang merupakan suatu prosedur untuk memecahkan 

masalah yang akan diteliti dengan cara menggambarkan subyek atau obyek yang 

sesuai dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya (Hadari, 1990). Dalam 

penelitian ini akan dijelaskan secara rinci mengenai kondisi yang sesungguhnya di 

lapangan. 

b. Analisis Regresi Logistik 

Regresi logistik dapat dilakukan apabila terdapat hubungan antara dua 

kategori variabel. Variabel yang dimaksud adalah variabel bebas dan juga variabel 

terikat. Hasil dari regresi logistik pada setiap variabel bebasnya menunjukan 

dampak ataupun efek atas variabel bebas kepada variabel terikat. Berikut adalah 

model Logit yang digunakan: 

Li = �� + ��PTi + ��PTKi + ��Mi + ��	LPFi + ��	LBi 
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β0   = konstanta 

β1, β2, β3  = koefisien regresi P, PTK, M, LPF dan LB 

Li  = nilai UMR tenaga kerja 

PT  = pendapatan secara keseluruhan yang diperoleh tenaga kerja 

PTK  = penyerapan tenaga kerja oleh industri keramik 

M  = migrasi yang dilakukan oleh anggota keluarga tenaga kerja 

LPF  = lama pendidikan formal yang pernah ditempuh pekerja 

LB  = lamanya menjadi pekerja selama di industri keramik 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik responden 

1. Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden 

Deskripsi mengenai jumlah anggota rmah tangga para pekerja industri 

kerajinan keramik ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.3. Karakteristik Responden Berdasarkan jumlah anggota keluarga 

No 
Jumlah Anggota 

Keluarga 
Frekuensi 

Presentase 
(%) 

1 3 5 7% 
2 4 19 27% 
3 5 30 43% 
4 6 16 23% 

Total 70 100% 
  Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel diatas menjelaskan bahwa sebagian besar anggota keluarga responden 

berjumlah 5 anggota yakni sebanyak 30 orang. Tenaga kerja di industri kerajinan 

keramik yang memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 3 anggota yakni ada 5 

orang (7%) dengan memiliki dua anak namun salah satu anggota keluarga telah 

meninggal dunia. Tenaga kerja yang jumlah anggota keluarganya sebanyak 4 anggota 

terdapat 19 orang (27%). 
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2. Lama Pendidikan Informal 

Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai lama pendidikan informal yang 

pernah ditempuh responden. 

Tabel 5.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Pendidikan Informal 

No 
Lama Pendidikan 

Informal 
Frekuensi 

Presentase 
(%) 

1 3 bulan 14 20% 

2 4 bulan 23 33% 

3 5 bulan  33 47% 

Total 70 100% 

   Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar pekerja 

di industri kerajinan keramik Desa Klampok mengikuti pendidikan informal atau 

pelatihan selama 5 bulan. Responden yang mengikuti pelatihan hanya 3 bulan terdapat 

14 orang (20%), serta responden yang mengikuti pendidikan informal sampai 4 bulan 

mencapai 23 orang (33%). Semua pekerja diwajibkan mengikuti pelatihan terlebih 

dahulu sebelum menjadi tenaga kerja tetap di industri kerajinan keramik tersebut, 

karena dalam proses pembuatan keramik dibutuhkan teknik-teknik khusus yang sulit 

dipelajari. Lamanya pendidikan informal yang ditempuh tergantung pada seberapa 

telaten dan sabar saat mempelajari teknik pembuatan keramik.  

B. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji 

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang 

sudah terkumpul terdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan Uji 
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Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai sig. Data dapat dikatakan terdistribusi 

normal jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau 5%. Berikut adalah hasil uji 

normalitas data yang telah dilakukan. 

Tabel 5.6 
Uji Kolmogorov Smirnov  

 Unstandardized Residual 

N  59 

Normal Parameters Mean  0,0000000 
Std. Deviation 0,20895575 

 Absolute 0,108 
Positive  0,108 
Negative  -0,070 

Test Statistic  0,108 
Asymp.Sig.(2-tailed) 0,086 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig adalah 0,086 yang artinya lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan korelasi antar 

variabel independen. Karena jika antar variabel independen terjadi hubungan 

korelasi yang tinggi maka artinya terdapat multikolinearitas dan variable 

dependen akan terganggu. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas 

adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Jika 

nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1, maka dapat dikatakan tidak terdapat 

multikolinearitas atau tidak ada hubungan korelasi antar variable independen. 

Berikut hasil dari pengujian Uji Multikolinearitas. 
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Tabel 5.7 
Hasil Uji Multikolinearitas 

No Variabel Tolerance VIF 

1 Pendapatan 0,881 1,136 

2 Penyerapan tenaga kerja 0,474 2,108 

3 Migrasi 0,452 2,215 

4 Lama pendidikan formal 0,753 1,327 

5 Lama bekerja 0,768 1,302 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai VIF 

pada variabel pendapatan total, penyerapan tenaga kerja, migrasi, lama pendidikan 

formal dan lama bekerja adalah kurang dari 10 dan besar nilai toleransi yakni 

lebih besar dari 0,1 yang artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel 

independen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi adanya penyimpangan ketentuan 

asumsi klasik regresi berganda yakni ketidaksamaan pada varian residual untuk 

model regresi. Model regresi yang baik dan benar adalah dengan memenuhi 

ketentuan tidak adanya heteroskedastisitas. Untuk itu maka dilakukan uji Glejser, 

yakni jika hasil dari signifikansi lebih besar dari nilai sig � = 0,05 dapat dikatakan 

bahwa pada model ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Berikut hasil dari uji 

heteroskedastisitas yang telah dilakukan. 
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Tabel 5.8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas  

No Model T Sig. 

1 Pendapatan -1,171 0,247 

2 Penyerapan tenaga kerja 1,199 0,132 

3 Migrasi -1,631 0,111 

4 Lama pendidikan formal 1,400 0,167 

5 Lama bekerja -,442 0,660 

  

Tabel diatas menunjukkan hasil dari pengujian heteroskedastisitas dengan 

hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya 

model ini bersifat homogenitas atau tidak mengandung heteroskedastisitas. 

C. Hasil Uji Analisis Regresi Logistik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi Logistik dengan variable 

dependen yang bersifat dummy (pendapatan total berada diatas UMR dan pendapatan 

total berada dibawah UMR), sehingga dalam melakukan pengujian hipotesis 

menggunakan regresi logistik. Regresi logistik merupakan pengujian yang digunakan 

untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variable dependen dapat dijelaskan 

dengan variable independen. 

a. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Berdasarkan data dari tabel 5.9 dibawah ini nilai Nagelkerke R Square 

sebesar 0,734 yang artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel 

dependen sebesar 73,4 % dan sisanya yakni sebesar 26,6% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. Hal ini berarti variasi dari variabel independen yakni 

pendapatan, penyerapan tenaga kerja, migrasi, lama pendidikan formal dan lama 

bekerja dapat menjelaskan variabel nilai UMR secara bersama-sama sebesar 

73,4%. 
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Tabel 5.9 
Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Step -2Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Negelkerke R 

Square 
1 20.344a 0.886 0.734 

 

b. Menilai Kelayakan Model Regresi 

 

Dalam menilai kelayakan model regresi logistik adalah dengan mengukur 

goodness of fit model dengan menggunakan Chi square pada tabel Hosmer and 

Lemeshove’s. Berikut adalah hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi 

yang digunakan. 

H0 = tidak ada perbedaan antara model dengan data. 

H1 = terdapat perbedaan antara model dengan data. 

Tabel 5.10 
Uji Hosmer and Lemeshow 

Step Chi-square Df  Sig. 
1 7,581 3 0,776 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada 

uji Hosmer dan Lemeshow adalah sebesar 0,776 dan  lebih besar dari 0,05 yang 

artinya H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat diterima karena 

sesuai dengan data observasi. 

c. Model Regresi Yang Terbukti Dan Pengujian Hipotesis 

Model regresi dapat diperoleh dari melihat tabel 5.11 variabel dalam 

persamaan dibawah ini: 
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Tabel 5.11 
Variabel dalam persamaan 

No Variabel B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
1 PT 0.398 0.875 2.140 1 0.048 1.971 
2 PTK 0.654 0.387 2.454 1 0.024 2.807 
3 M 0.154 0.177 3.007 1 0.006 3.078 
4 LPF 0.242 6.359 0.000 1 0.396 0.452 
5 LB 0.553 0.187 2.016 1 0.009 3.421 
6 Constant 0.623 4.187 0.075 1 0.890 0.771 

 

Berdasarkan tabel diatas maka model regresi logistik yang diperoleh dari 

nilai estimasi parameter pada variabel dalam persamaan yakni sebagai berikut: 

Li = 0,771 + 1,971 (PTi) + 2,807 (PTKi) + 3,078 (Mi) + 0,452 (LPFi) + 3,421 (LBi) 

Keterangan:  

Li  = nilai UMR tenaga kerja 

PT  = pendapatan secara keseluruhan yang diperoleh tenaga kerja 

PTK  = penyerapan tenaga kerja oleh industri keramik 

M  = migrasi yang dilakukan oleh anggota keluarga tenaga kerja 

LPF  = lama pendidikan formal yang pernah ditempuh pekerja 

LB  = lamanya menjadi pekerja selama di industri keramik 

Interpretasi dari hasil analisis diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 5.12 klasifikasi nilai UMR 
Variabel Dummy Keterangan 

1 
Jika pendapatan total selama 
satu bulan diatas atau sama 
dengan UMR Kabupaten. 

0 
Jika pendapatan total selama 
satu bulan dibawah UMR 
Kabupaten. 

 

Nilai konstanta pada tabel menunjukkan 0,771 dengan nilai positif maka 

artinya adalah seluruh variabel baik pendapatan (PT), penyerapan tenaga kerja 

(PTK), migrasi (M), lama pendidikan formal (LPF) maupun lama bekerja (LB), 
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jika nilainya nol atau konstan maka nilai UMR para pekerja mengalami kenaikan 

sebesar 0,771. 

β1 : 1,971 artinya adalah apabila pekerja di sektor industri kerajinan keramik 

memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan mempengaruhi secara 

positif signifikan terhadap variabel independen pendapatan.  

β2 : 2,807 artinya yakni apabila pekerja di sektor industri kerajinan keramik 

memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan mempengaruhi secara 

positif signifikan terhadap variabel independen penyerapan tenaga kerja. 

β3 : 3,078 artinya apabila pekerja di sektor industri kerajinan keramik 

memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan mempengaruhi secara 

positif signifikan terhadap variabel independen migrasi. 

Β4 : 0,452 artinya adalah apabila pekerja di sektor industri kerajinan keramik 

memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan mempengaruhi secara 

positif signifikan terhadap variabel independen lama pendidikan formal. 

Β5 : 3,421 artinya adalah apabila pekerja di sektor industri kerajinan keramik 

memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan mempengaruhi secara 

positif signifikan terhadap variabel independen lama bekerja. 

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Pada variabel pendapatan (PT) terlihat bahwa nilai koefisien regresi adalah 

sebesar 0,048 dengan tingkat signifikan sebesar 0,048 < 0,05. Hal ini berarti 

tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai UMR.  
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2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Pada variabel penyerapan tenaga kerja (PTK) menunjukkan bahwa nilai 

koefisien regresi adalah sebesar 0,024 dengan tingkat signifikan sebesar 0,024 < 

0,05. Hal ini berarti tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai UMR. 

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

pada variabel migrasi (M) menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

adalah sebesar 0,006 dengan tingkat signifikan sebesar 0,006 < 0,05. Hal ini 

berarti tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa migrasi memberikan pengaruh yang sigifikan terhadap nilai 

UMR. 

4) Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

pada variabel lama pendidikan formal (LPF) menunjukkan bahwa nilai 

koefisien regresi adalah sebesar 0,396 dengan tingkat signifikan sebesar 0,396 > 

0,05. Hal ini berarti tingkat signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama pendidikan formal tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai UMR. 

5) Pengujian Hipotesis Kelima (H5) 

pada variabel lama bekerja (LB) menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi adalah sebesar 0,009 dengan tingkat signifikan sebesar 0,009 < 0,05. Hal 

ini berarti tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa lama bekerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai UMR. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan 

secara positif signifikan mampu nilai UMR para pekerja industri kerajinan keramik di 

Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Karena 

semakin besar pendapatan yang diperoleh para pekerja baik penghasilan dari industri 

keramik, pertanian, perkebunan ataupun perdagangan hingga melebihi UMR 

Kabupaten Banjarnegara maka dapat meningkatkan taraf hidup pekerja. Dengan 

demikian hipotesis diterima. 

2. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa variabel penyerapan 

tenaga kerja secara positif signifikan mampu mempengaruhi nilai UMR para pekerja 

industri kerajinan keramik di Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, 

Kabupaten Banjarnegara. Hal ini karena semakin banyak anggota keluarga para 

pekerja mampu terserap pada industri kerajinan keramik maka penghasilan dalam 

keluarga tersebut meningkat hingga melebihi batas UMR. Dengan demikian hipotesis 

diterima. 

3. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa variabel migrasi 

memberikan pengaruh secara positif signifikan terhadap nilai UMR para pekerja 

industri kerajinan keramik di Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, 

Kabupaten Banjarnegara. Hal ini karena jika anggota keluarga para pekerja 

melakukan migrasi ke luar desa, kecamatan, kota ataupun provinsi untuk memperoleh 

pekerjaan yang upahnya lebih besar maka pendapatan total yang diterima suatu rumah 

tangga pekerja akan mengalami peningkatan. Dengan demikian hipotesis diterima. 

4. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa variabel lama 

pendidikan formal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai UMR 
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para pekerja industri kerajinan keramik di Desa Klampok, Kecamatan Purwareja 

Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Hal ini karena penyerapan tenaga kerja oleh 

industri kerajinan keramik tidak mengharuskan tenaga kerja memiliki pendidikan 

yang tinggi namun hanya mewajibkan adanya pelatihan. Pekerja yang berpendidikan 

rendah mulai dari lulusan sekolah dasar ataupun sekolah menengah atas dapat 

menjadi pengrajin keramik di Desa Klampok. Sehingga lamanya pendidikan yang 

pernah ditempuh oleh pekerja tidak mempengaruhi pendapatan yang diterima mereka 

baik yang berasal dari industri keramik, pertanian, peternakan ataupun perdagangan 

karena tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian 

hipotesis ditolak. 

5. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa variabel lama 

bekerja memberikan pengaruh secara positif signifikan terhadap nilai UMR para 

pekerja industri kerajinan keramik di Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, 

Kabupaten Banjarnegara. Hal ini karena semakin lama pekerja tersebut bekerja pada 

industri kerajinan keramik maka upah yang diberikan oleh industri keramik akan 

semakin meningkat pula seiring. Dengan bertambahnya penghasilan para pekerja baik 

yang berasal dari industri keramik, pertanian, peternakan ataupun perdagangan maka 

pendapatan dapat melebihi batas UMR. Dengan demikian hipotesis diterima.  

B. Saran 

1. Bagi pemerintah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

pendapatan para pekerja industri kerajinan keramik masih banyak yang berada 

dibawah UMR. Pendapatan yang dimaksud adalah upah yang diterima pekerja pada 

industri keramik, pertanian, perkebunan dan perdagangan. Melalui industri keramik 

pemerintah harusnya mendorong pertumbuhan industri-industri kecil di Banjarnegara 

sehingga mampu berkembang lebih besar dan mampu menyerap lebih banyak tenaga 
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kerja, hal ini tentu akan meningkatkan penghasilan yang diperoleh suatu keluarga jika 

lebih banyak anggota keluarga yang terserap. 

2. Bagi pekerja industri keramik, untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka 

harus meningkatkan produktifitasnya dalam bekerja. Karena semakin tinggi 

produktifitas para pekerja, bonus yang diberikan oleh industri kerajinan keramik akan 

semakin besar. Hal ini tentu akan meningkatkan penghasilan mereka hingga mampu 

melebihi batas UMR. 

3.  Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan mampu melakukan penelitian faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai UMR pekerja industri kerajinan keramik Desa Klampok 

dengan menambah variabel yang diteliti agar hasilnya lebih baik. 
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