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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian terhadap 

pengukuran tiga variabel utama penelitian ini yaitu produk domestik regional 

bruto, penanaman modal asing, dan upah minimum provinsi terhadap permintaan 

tenaga kerja di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut meliputi gambaran umum 

objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, pengujian hipotesis serta 

pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan uji determinasi (R
2
), Uji Signifikansi bersama 

(uji F), serta Uji signifikansi Parameter individuali (uji T). 

A. Analisis Deskriptif 

Pada Penelitian ini obyek penelitian yang digunakan adalah permintaan 

tenaga kerja di Indonesia periode 2013 sampai 2017. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari Annual Report 

Statistik Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2017 yang dapat diunduh di 

website BPS Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal 

Asing (PMA), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 34 Provinsi di 

Indonesia.   

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik 

deskriptif yang menampilkan jumlah data, nilai minimun, nilai maksimum, 

nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang 

digunakan yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 5.1  

Analisis Deskriptif 

  TK? PDRB? PMA? UMP? 

 Mean  3478759. 343672455 11051888  1702108. 

 Median  1940461. 134000000  5076508  1675633. 

 Maximum 20636956 2410373402 81226410  3355750. 

 Minimum  245662. 21439485  27378  830000. 

 Std. Dev.  4966404. 492000000 16082066  457727.8 

 Observations 170 170 170 170 

 Cross section 34 34 34 34 

 Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

Dari setiap variabel terdiri 170 data dimana setiap variabel terdiri dari 

34 provinsi sehingga total data penelitian sebanyak 850 data penelitian. 

Berdasarkan tabel 5.1, variabel yang digunakan oleh peneliti dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Deskripsi Permintaan Tenaga Kerja  (TK?) 

Dari hasil analisis deskriptif yang dihimpun dari data penelitian 

selama 5 tahun ini terlihat bahwa nilai maksimum permintaan tenaga 

kerja di Indonesia sebanyak 20.636.956 jiwa oleh Provinsi Jawa Barat 

tahun 2017  dengan permintaan tenaga kerja minimum sebanyak 245.662 

jiwa oleh Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013. Sehingga rata rata 

permintaan tenaga kerja di Indonesia selama periode penelitian adalah 

sebanyak  3.478.759 jiwa dan standar deviasinya yaitu  4.966.404 jiwa 

yang berarti peningkatan maksimum rata rata dari variabel Permintaan 

Tenaga Kerja sebesar + 4.966.404 jiwa sedangkan penurunan minimum 

rata rata dari variabel Permintaan Tenaga Kerja sebesar - 4.966.404 jiwa.  

Tren permintaan tenaga kerja di Indonesia dalam periode penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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Sumber : BPS Indonesia, diolah 

Gambar 5.1 
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Berdasarkan gambar 5.1, permintaan tenaga kerja di Indonesia 

periode 2013 – 2017 cenderung mengalami kenaikan pada tiap tahunnya 

walaupun kenaikan yang terjadi terbilang sangat sedikit. Permintaan 

tenaga kerja tertinggi pada setiap tahunnya terjadi di Provinsi Jawa Barat 

yang kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya 

peningkatan pada permintaan tenaga kerja di setiap provinsi di Indonesia, 

hal ini mengindikasikan bahwa kinerja dari sektor formal dan sektor 

informal dalam menyerap tenaga kerja sudah terbilang baik. Namun, 

pada beberapa provinsi permintaan tenaga kerja cenderung stagnan pada 

tingkat tertentu. Hal ini pun mengindikasikan bahwa kinerja dari sektor 

sektor perekonomian di provinsi tersebut belum terbilang baik sehingga 

perlu adanya evaluasi dan kebijakan tertentu guna meningkatkan angka 

permintaan tenaga kerjanya. 

2. Deskripsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB?) 

Dari hasil analisis deskriptif yang dihimpun dari data selama tahun 

penelitian terlihat bahwa nilai maksimum PDRB di Indonesia sebanyak 

2.410.373.402 juta rupiah oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2017  dengan 

nilai minimum PDRB sebanyak 21.439.485 juta rupiah oleh Provinsi 

Maluku Utara tahun 2013. Sehingga rata rata PDRB di Indonesia selama 

periode penelitian adalah sebanyak 343.672.455 juta rupiah dan standar 

deviasinya yaitu  492.000.000 juta rupiah yang berarti peningkatan atau 

penurunan maksimum rata rata dari variabel PDRB sebesar 492.000.000 

juta rupiah. Tren PDRB di tahun penelitian adalah sebagai berikut : 
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Sumber : BPS Indonesia, diolah 

Gambar 5.2 

Tren PDRB di Indonesia 2013 – 2017  
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Dari gambar 5.2 mengenai tren Produk Domestik Regional Bruto di 

Indonesia pada tahun penelitian mengindikasikan bahwa dari tahun 2013 

– 2017 angka PDRB di setiap provinsi di Indonesia cenderung naik. 

Namun hanya beberapa provinsi saja yang mengalami kenaikan angka 

PDRB cukup pesat. Kenaikan PDRB mnunjukkan bahwa kinerja dari 

setiap sektor ekonomi cukup baik. PDRB ini juga dipengaruhi oleh faktor 

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, besarnya investasi 

maupun kinerja dari ekspor impor dari suatu wilayah. Kenaikan PDRB 

ini mampu mendorong sektor-sektor perekonomian untuk bekerja lebih 

baik sehingga dampak dari kenaikan tersebut mampu berguna bagi 

masyarakat umum serta bagi para investor asing.  

3. Deskripsi Penanaman Modal Asing (PMA?) 

Dari hasil analisis deskriptif yang dihimpun dari data selama tahun 

penelitian terlihat bahwa nilai maksimum PMA di Indonesia sebanyak 

81.226.410 juta rupiah oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2014 dengan nilai 

minimum PMA sebanyak 27.378 juta rupiah oleh Provinsi Gorontalo 

tahun 2013. Sehingga rata rata PMA di Indonesia selama periode 

penelitian adalah sebanyak 11.051.888 juta rupiah dan standar deviasinya 

yaitu  16.082.066 juta rupiah yang berarti peningkatan maksimum rata 

rata dari variabel Penanaman Modal Asing sebesar +16.082.066 juta 

rupiah sedangkan penurunan minimum rata rata dari variabel Penanaman 

Modal Asing sebesar - 16.082.066 juta rupiah. 
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Tren dari Penanaman Modal Asing di setiap Provinsi di Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Indonesia, diolah 

Gambar 5.3 

Tren Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia 
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Berdasarkan gambar 5.3 mengenai tren realisasi penanaman modal 

asing di Indonesia. dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa selama 

periode penelitian kondisi penanaman modal di Indonesia cukup 

fluktuatif dimana dalam grafik dibuktikan dengan naik turunnya grafik. 

Provinsi yang memiliki up trend biasanya merupakan provinsi yang 

memiliki iklim investasi yang cukup menggairahkan serta provinsi yang 

memiliki potensi sumber daya cukup tinggi. Seperti dalam grafik, 

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi tujuan investasi asing tertinggi di 

Indonesia selama periode penelitian. Sedangkan provinsi yang cenderung 

memiliki down trend biasanya daerah yang memiliki iklim investasi 

kurang mendukung bagi para investor sehingga nilai PMA cenderung 

semakin menurun. Provinsi yang memiliki nilai PMA cenderung down 

trend adalah Provinsi Gorontalo. Dimana pada tahun 2013, provinsi 

Gorontalo pun sempat menjadi provinsi dengan PMA terendah di 

Indonesia yakni sebesar 27378 juta rupiah.  

Peran serta Penanaman Modal Asing atau PMA di Indonsia secara 

langsung berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja, pembangunan berkelanjutan berbasis 

kerakyatan serta mampu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas 

kemampuan teknologi nasional. Sehingga peran PMA untuk daerah yang 

relatif belum maju ini sangat dibutuhkan guna memajukan pembangunan 

ekonomi daerah. Dari grafik pun terlihat jika adanya investasi asing ini 

terkonsentrasi di wilayah provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi 
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dan sumber daya alam yang cukup tinggi sehingga akan menciptakan 

iklim investasi yang menggairahkan bagi para investor untuk 

menanamkan modalnya.  

4. Deskripsi Upah Minimum Provinsi (UMP?) 

Dari hasil analisis deskriptif yang dihimpun dari data yang 

digunakan selama 5 tahun ini terlihat bahwa nilai maksimum UMP di 

Indonesia sebesar 3.355.750 rupiah oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2017  

dengan nilai minimum UMP sebesar 830.000 rupiah oleh Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013. Sehingga rata rata UMP di Indonesia selama periode 

penelitian adalah sebanyak 1.702.108 rupiah dan standar deviasinya yaitu  

sebesar 457.727 rupiah yang berarti peningkatan maksimum rata rata dari 

variabel Upah Minimum Provinsi sebesar +457.727 rupiah sedangkan 

penurunan minimum rata rata dari variabel Upah Minimum Provinsi 

sebesar - 457.727 rupiah. 

Berikut ini tren mengenai penerapan upah minimum di provinsi-

provinsi di Indonesia tahun 2013 – 2017 : 
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Sumber : BPS Indonesia, diolah 

Gambar 5.4  
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Dari gambar 5.4 mengenai tren penerapan upah minimum di 

Indonesia dimana dalam grafik terlihat bahwa setiap tahun selama 

periode penelitian, upah minimum yang diterapkan setiap provinsi 

cenderung mengalami kenaikan. Dari grafik pula terlihat bahwa nilai 

upah minimum tertinggi yang diterapkan di Indonesia terdapat di 

provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta sebagai 

pusat perekonomian dan sebagai pusat pemerintah di Indonesia sehingga 

standar penetapan upah di Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi ketimbang 

provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sedangkan Provinsi dengan nilai 

upah minimum cenderung kecil dan meningkat sedikit yakni provinsi DI 

Yogyakarta. Dimana peningkatan upah ditiap tahunnya lebih rendah 

ketimbang provinsi lain.  

Adanya kepastian penentuan upah justru akan mempermudah 

perusahaan untuk menentukan rencana bisnis. Hal ini dikarenakan upah 

yang akan diberikan pada pekerja menjadi mudah untuk diprediksi. 

Sehingga saat perusahaan mendapat kepastian dalam hal kenaikan upah 

yang predictable dan tidak fluktuatif. Jika keadaan upah cenderung 

fluktuatif maka industri mudah untuk terguncang yang berdampak pada 

pemutusan hubungan kerja bagi karyawannya. Berbagai penelitian pun 

mengungkapkan bahwa upah minimum di Indonesia umumnya diberikan 

kepada para pekerja terdidik yang biasanya diabayar jauh di atas upah 

minimum karena mencerminkan produktivitas. 
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B. Uji Kausalitas Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan suatu situasi tidak konstannya 

varians atau disebut juga dengan pelanggaran terhadap asumsi 

homoskedastisitas. Konsekuensi dari heteroskedastisitas  adalah 

biasnya varians sehingga uji signifikansinya menjadi invalid dan 

menjadi tidak efisien, artinya varian cenderungvmembesar sehingga 

tidak lagi merupakan varian kecil. (Basuki, 2017) 

Salah satu metode penggujian heteroskedastisitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Breusch-Pagan-Godfrey.  

Dalam uji Heterokedastisitas uji Breusch-Pagan-Godfrey, nilai 

Probabilitas Chi Square dari Obs R-squared > 0,05 atau tidak 

signifikan pada tingkat 5% untuk menunjukkan adanya varian yang 

sama atau terjadi homokedastisitas diantara nilai-nilai variabel 

independen dengan residual setiap variabel itu sendiri artinya Ho 

tidak ditolak sedangkan Ha yang menyatakan adanya 

hetetokedastisitas ditolak. Berikut merupakan hasil uji 

hteroskedastisitas pada penelitian ini sebagai berikut :  

Tabel 5.2  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

F-statistic 1.790609     Prob. F(3,166) 0.1509 

Obs*R-squared 5.328827     Prob. Chi-Square(3) 0.1492 

Scaled explained 

SS 
15.15836     Prob. Chi-Square(3) 0.0017 

Sumber : Output Eviews. 
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Dari Tabel 5.2 terlihat bahwa nilai  Prob. Chi Square dari Obs* 

R-Squared > alpha (5%) yaitu 0,1492. Maka dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian terbebas dari heterokedastisitas. 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan dalam menguji korelasi antara 

setiap variabel independen. Apabila variabel independen yang akan 

diuji mempunyai korelasi maka ditemukan adanya masalah 

multikolinearitas. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas pada 

penelitian ini, sebagai berikut : 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 TK PDRB PMA UMP 

TK  1.000000  0.785645  0.523149 -0.368711 

PDRB  0.785645  1.000000  0.609709  0.045773 

PMA  0.523149  0.609709  1.000000  -0.003412 

UMP -0.368771  0.045773  -0.003412  1.000000 

Sumber : Output Eviews, 2018 

Dari Tabel 5.3 Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa 

tidak ditemukannya nilai matrik korelasi atau corrrelation matrix 

yang besaarnya > 0,85. Sehingga model penelitian ini terbebas dari 

masalah multikolinearitas. 

2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

Tahap ini dilakukan guna mencari model terbaik yang digunakan 

dalam penelitian. Seperti yang telah diuraikan pada bab 3 bahwa dalam 

analisis data panel terdapat tiga pendekatan, antara lain Common Effect, 
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Fixed Effect, dan Random Effect. Dari ketiga pendekatan tersebut maka 

akan dipilih satu model terbaik yang dilakukan dengan pengujian 

statistik. 

Pengujian statistik yang pertama dilakukan adalah uji chow, yaitu 

pengujian yang dlakukan untuk memilih apakah Common Effect atau 

Fixed Effect yang dgunakan dalam penelitian. pengujian statistik yang 

kedua adalah uji Hausman, dimana pada uji ini untuk menentukan apakah 

model Fixed Effect atau Random Effect yang akan digunakan dalam 

penelitian. Berikut hasil pengujian statistik yang dilakukan untuk 

menentukan model terbaik :  

a) Uji Chow 

Pada pengujian uji chow ini, ketentuan yang digunakan dalam 

pemilihan model terbaik adalah jika nilai Probabilitaas F < 0,05 

maka Hipotesis nol (Ho) ditolak. Sehingga model yang dipakai 

dalam penelitian adalah Fixed Effect.  

Tabel 5.4 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 2058.917124 33,133 0.0000 

Cross-section Chi-square 1060.468409 33 0.0000 

Sumber : Output Eviews, 2018 

Dari Tabel 5.4 Hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas cross section F adalah 0,0000 yang berarti < 0,05. 

Sehingga H0 ditolak dan Ha tidak ditolak, yang artinya model fixed 
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effect lebih tepat digunakan dibanding dengan common effect dalam 

mengestimasi model penelitian ini. 

b) Uji Hausman  

Setelah dilakukannya uji Chow maka langkah selanjutnya adalah 

pengujian Hausman. Uji ini berguna untuk memilih apakah Fixed 

Effect atau Random Effect yang menjadi model terbaik penlitian. 

Ketentuan yang digunakan dalam uji Hausman adalah apabila nilai 

Probabilitias cross section random > alpha (0,05) maka Ho ditolak 

sedangkan Ha tidak ditolak, yang berarti bahwa model terbaik dalam 

penelitian adalah Fixed Effect. Berikut merupakan hasil dari uji 

Hausman, sebagai berikut : 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section 

random 
145.532535 3 0.0000 

Sumber : Output Eviews, 2018. 

Dari tabel 5.5 Hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai 

Probabilitas cross section random adalah 0,0000 , yang berarti < 

alpha (0,05). Sehingga hasil tersebut menolak Ho, sedangkan Ha 

tidak ditolak, yang artinya model fixed effect lebih tepat digunakan 

dibanding dengan model Random Effect dalam mengestimasi model 

penelitian ini. 

3. Analisis Model Data Panel 
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Tabel 5.6  

Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 

Dependen : TK? 

Model 

Common 

Effect 
Fixed Effect 

Random 

Effect 

Konstanta 8084389. 2956488. 2944717. 

Standar Error 702983.1 55252.85 348718.5 

Probabilitas 0.0000 0.0000 0.0000 

PDRB? 0.007802 0.000871 0.001120 

Standar Error 0.000461 0.000130 0.000128 

Probabilitas 0.0000 0.0000 0.0000 

PMA? 0.015744 0.003430 0.003884 

Standar Error 0.014087 0.001318 0.001317 

Probabilitas 0.2653 0.0103 0.0036 

UMP? -4.383281 0.108726 0.062455 

Standar Error 0.392990 0.037152 0.036941 

Probabilitas 0.0000 0.0040 0.0928 

R2 0.783023 0.999576 0.327697 

F statistik 199.6862 8711.682 26.97085 

Probabilitas 0.000000 0.000000 0.000000 

Durbin-Watson 

Stat 
0.125496 1.364845 0.594670 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

Berdasarkan hasil uji spesifikasi model yang telah dilakukan dengan 

uji chow dan uji hausman, dari kedua pengujian yang telah dilakukan 

menyarankan untuk menggunakan model fixed Effect. Dan dari uji 

pemilihan model terbaik yang terlihat dari tabel 5.6 hasil regresi data 

panel juga menunjukkan bahwa model terbaik dalam mengestimasikan 

data panel adalah Fixed Effect. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas 

variabel independen dari fixed Effect lebih signifikan dibanding dengan 

Random Effect dan Common Effect. 
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C. Hasil Estimasi Model Data Panel  

Berdasarkan hasil uji spesifikasi dan pemilihan model terbaik maka 

model yang digunakan dalam penelitian adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Pengujian sebelumnya yang telah dilakukan, model yang digunakan dalam 

penelitian lolos dari asumsi klasik yang berlaku untuk data panel. Dengan 

demikian, model penelitian bersifat konsisten dan tidak bias. Berikut 

merupakan tabel yang menunjukkan estimasi data dengan jumlah observasi 

sebanyak 34 provinsi di Indonesia periode 2013 – 2017.  

Tabel 5.7 

Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

Varibel Dependen : TK? Fixed Effect 

Konstanta 2956488. 

Standar Error 55252.85 

Probabilitas 0.0000 

PDRB? 0.000871 

Standar Error 0.000130 

Probabilitas 0.0000 

PMA? 0.003430 

Standar Error 0.001318 

Probabilitas 0.0103 

UMP? 0.108726 

Standar Error 0.037152 

Probabilitas 0.0040 

R2 0.999576 

F statistik 8711.682 

Probabilitas F-Statistik 0.000000 

Durbin-Watson Stat 1.364845 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018 
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Dari hasil Estimasi Fixed Effect Model diatas maka dapat dibuat model 

analisis terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja di 

Indonesia yang dijabarkan sebagai berikut : 

TK = β0 + β1*PDRB + β2 *PMA + β3*UMP + e 

Keterangan :  

TK = Permintaan Tenaga Kerja 

PDRB = Produk Regional Domestik Bruto 

PMA = Penanaman Modal Asing 

UMP = Upah Minimum Provinsi 

β0   = Konstanta 

β1  - β3  = Koefisien Parameter 

e   = Error  

dimana dari hasil regresi diperoleh hasil sebagai berikut : 

TK = 2956488 + 0.000871*PDRB + 0.003430*PMA + 0.108726 * UMP + e 

Β0 = Nilai 2956488 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen 

(PDRB, PMA, UMP) dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan maka permintaan tenaga kerja  sebesar 2956488 

β1 = Nilai dari 0.000871 dapat diartikan bahwa ketika Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan sebesar 1% maka 

Permintaan Tenaga Kerja mengalami kenaikan sebesar 0.000871%, 

ceteris paribus.  



80 
 

Β2 = Nilai dari 0.003430 dapat diartikan bahwa ketika Penanaman Modal 

Asing (PMA) mengalami kenaikan sebesar 1% maka Permintaan 

Tenaga Kerja mengalami kenaikan sebesar 0.003430%, ceteris paribus.  

Β3 = Nilai dari 0.108726 dapat diartikan bahwa ketika Upah Minimum 

Provinsi mengalami kenaikan sebesar 1% maka Permintaan Tenaga 

Kerja mengalami kenaikan sebesar 0.108726%, ceteris paribus.  

Dari Tabel 4.7 hasil regresi Fixed Effect Model maka dapat dibentuk model 

analisis data panel mengenai determinan permintaan tenaga kerja di 34 

provinsi di Indonesia periode 2013 – 2017 sebagai berikut :  

TK_ACEH = -12632251 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_ACEH + 0.003430*PMA_ACEH + 

0.108726 *UMP_ACEH 

TK_SUMUT = 2464657 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_SUMUT + 0.003430*PMA_SUMUT + 

0.108726 *UMP_SUMUT 

TK_SUBAR  = -999521 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_SUBAR + 0.003430*PMA_SUBAR + 

0.108726 *UMP_SUBAR 

TK_RIAU  = -1087412 (efek wilayah) + 2979078. + 

0.000871*PDRB_RIAU + 0.003430*PMA_RIAU + 

0.108726 *UMP_RIAU 
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TK_JAMBI  = -1729566 (efek wilayah)+ 2979078. + 

0.000871*PDRB_JAMBI + 0.003430*PMA_JAMBI + 

0.108726 *UMP_JAMBI 

TK_SUSEL  = 357944 (efek wilayah) + 2979078. + 

0.000871*PDRB_SUSEL + 0.003430*PMA_SUSEL + 

0.108726 *UMP_SUSEL 

TK_BENGKULU = -2308824 (efek wilayah)+ 2979078. + 0.000871* 

PDRB_BENGKULU + 0.003430*PMA_BENGKULU + 

0.108726 * UMP_ BENGKULU 

TK_LAMPUNG = 451118 (efek wilayah) + 2979078. + 

0.000871*PDRB_LAMPUNG + 

0.003430*PMA_LAMPUNG + 0.108726 

*UMP_LAMPUNG 

TK_KEPBEL  = -2581238 (efek wilayah) + 2979078. + 

0.000871*PDRB_KEPBEL + 0.003430*PMA_KEPBEL + 

0.108726 *UMP_KEPBEL 

TK_KEPRI  = -2487793 (efek wilayah) + 2979078. + 

0.000871*PDRB_KEPRI + 0.003430*PMA_KEPRI + 

0.108726 *UMP_KEPRI 

TK_JAKARTA = -335973 (efek wilayah) + 2979078. + 

0.000871*PDRB_JAKARTA + 

0.003430*PMA_JAKARTA + 0.108726 

*UMP_JAKARTA 
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TK_JABAR  = 14997192 (efek wilayah) + 2979078. + 

0.000871*PDRB_JABAR + 0.003430*PMA_JABAR + 

0.108726 *UMP_JABAR 

TK_JATENG = 12751605 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_JATENG + 0.003430*PMA_JATENG + 

0.108726 *UMP_JATENG 

TK_DIY   = -1232247 (efek wilayah) + 2979078. + 

0.000871*PDRB_DIY + 0.003430*PMA_DIY + 0.108726 

*UMP_DIY 

TK_JATIM  = 15082252 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_JATIM + 0.003430*PMA_JATIM + 

0.108726 *UMP_JATIM 

TK_BANTEN  = 1402691 (efek wilayah) + 2979078. + 

0.000871*PDRB_BANTEN + 0.003430*PMA_BANTEN 

+ 0.108726 *UMP_BANTEN 

TK_BALI   = -953980 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_BALI + 0.003430*PMA_BALI + 

0.108726 *UMP_BALI 

TK_NTB   = -978407 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_NTB + 0.003430*PMA_NTB + 0.108726 

*UMP_NTB 
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TK_NTT   = -883141 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_NTT + 0.003430*PMA_NTT + 0.108726 

*UMP_NTT 

TK_KALBAR  = -1011724 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_KALBAR + 0.003430*PMA_KALBAR 

+ 0.108726 *UMP_KALBAR 

TK_KALTENG  = -2063670 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_KALTENG + 

0.003430*PMA_KALTENG + 0.108726 

*UMP_KALTENG 

TK_KALSEL  = -1358797 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_KALSEL + 0.003430*PMA_KALSEL + 

0.108726 *UMP_KALSEL 

TK_KALTIM = -2119947 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_KALTIM + 0.003430*PMA_KALTIM + 

0.108726 *UMP_KALTIM 

TK_KALTAR  = -2969062 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_KALTAR + 0.003430*PMA_KALTAR 

+ 0.108726 *UMP_KALTAR 

TK_SULTAR   = -2220754 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_SULTAR + 0.003430*PMA_SULTAR + 

0.108726 *UMP_SULTAR 
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TK_SULTENG = -1829878 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_SULTENG + 

0.003430*PMA_SULTENG + 0.108726 

*UMP_SULTENG 

TK_SULSEL  = 27123 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_SULSEL + 0.003430*PMA_SULSEL + 

0.108726 *UMP_SULSEL 

TK_SULGARA = -2110068 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_SULGARA + 

0.003430*PMA_SULGARA + 0.108726 

*UMP_SULGARA 

TK_GORONTALO= -2644888 (efek wilayah) + 2979078+ 

0.000871*PDRB_GORONTALO + 

0.003430*PMA_GORONTALO + 0.108726 

*UMP_GORONTALO 

TK_SULBAR = -2573232 (efek wilayah) + 2979078+ 

0.000871*PDRB_SULBAR + 0.003430*PMA_SULBAR 

+ 0.108726 *UMP_SULBAR 

TK_MALUKU = -2505750 (efek wilayah)+ 2979078 + 

0.000871*PDRB_MALUKU + 

0.003430*PMA_MALUKU + 0.108726 

*UMP_MALUKU 
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TK_MALUT = -2677406 (efek wilayah)+ 2979078 + 

0.000871*PDRB_MALUT + 0.003430*PMA_MALUT + 

0.108726 *UMP_MALUT 

TK_PABAR  = -2911648 (efek wilayah) + 2979078 + 

0.000871*PDRB_PABAR + 0.003430*PMA_PABAR + 

0.108726 *UMP_PABAR 

TK_PAPUA  = -1696404 (efek wilayah) + 2979078+ 

0.000871*PDRB_PAPUA + 0.003430*PMA_PAPUA + 

0.108726 *UMP_PAPUA 

Dari estimasi diatas terlihat bahwa pengaruh variabel cross section 

berbeda di setiap provinsi di Indonesia terhadap permintaan tenaga kerja di 

Indonesia. Terdapat 8 provinsi yang memiliki pengaruh cross section bernilai 

positif, diantaranya Provinsi Sumatera Utara dengan nilai koefisien 2464657, 

Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai koefisien 357944, Provinsi Lampung 

dengan nilai koefisien 451118, Provinsi Jawa Barat dengan nilai koefisien 

14997192, Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien 12751605, Provinsi 

Jawa timur dengan nilai koefisien 15082252, Provinsi Banten dengan  nilai 

koefisien 1402691, dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai koefisien 

27123. 

Sedangkan 26 provinsi yang memiliki pengaruh cross section bernilai 

negatif adalah Provinsi Aceh dengan nilai koefisien -1259471, Provinsi 

Sumatera Barat dengan nilai koefisien -999521, Provinsi Riau dengan nilai -

1087412, Provinsi Jambi dengan nilai koefisien -1729566, Provinsi Bengkulu 
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dengan nilai koefisien -2308824, Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 

koefisien -2581238, Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai koefisien -

2487793, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai koefisien -335973, Provinsi DI 

Yogyakarta dengan nilai koefisien -1232247, Provinsi  Bali dengan nilai 

koefisien -953980, Provinsi NTB dengan nilai koefisien -978407, Provinsi  

NTT dengan nilai koefisien -883141, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 

koefisien -1011724, Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai koefisien -

2063670, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai koefisien -1358797, 

Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai koefisien -2119947, Provinsi 

Kalimantan Utara dengan nilai koefisien -2969062, Provinsi Sulawesi Utara 

dengan nilai koefisien -2220754, Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 

koefisien -1829878, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai koefisien -

2110068, Provinsi Gorontalo dengan nilai koefisien -2644888, Provinsi 

Sulawesi Barat dengan nilai koefisien -2573232, Provinsi Maluku dengan 

nilai koefisien -2505750, Provinsi Maluku Utara dengan nilai koefisien -

2677406, Provinsi Papua Barat dengan nilai koefisien -2911648, dan Provinsi 

Papua dengan nilai koefisien -1696404.  

Dari 34 provinsi di Indonesia, provinsi yang memiliki pengaruh besar 

dalam permintaan tenaga kerja adalah Provinsi Jawa Timur. Hal ini 

dikarenakan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang 

memiliki angka pertumbuhan UMKM cukup signifikan sehingga mampu 

mendorong peningkatan angka penyerapan tenaga kerja di provinsi tersebut. 

Menurut hasil Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) tahun 2012 
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mengungkapkan bahwa total populasi UMKM di Jawa Timur mengalami 

peningkatan menjadi 6,8 Juta UMKM yang terdiri dari 4,1 juta UMKM dari 

sektor pertanian dan 2,7 UMKM dari sektor Non Pertanian. UMKM di Jawa 

Timur juga berkontribusi besar terhadap realisasi penanaman modal.  Dimana 

realisasi investasi dari sektor UMKM di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 

Rp152,39 triliun. Dan pada semester I 2018 sebesar Rp95,95 triliun. Jumlah 

ini mengalami kenaikan sebesar 22,87% dari tahun 2016 pada periode yang 

sama. Sementara itu, berdasarkan Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) 

populasi UMKM di Jawa Timur tumbuh dari jumlah 6,8 juta pada tahun 2012 

menjadi 9,59 juta pada 2016. Dimana jumlah 9,59 juta itu terdiri dari 4,61 

juta UMKM dari sektor pertanian dan 4,98 juta UMKM dari sektor non 

pertanian. Dari jumlah tersebut UMKM mampu menyerap 19 juta tenaga 

kerja yang terdiri dari 13.966.706 orang dari sektor non-tani, 4.981.504 orang 

dari sektor pertanian, juga tenaga kerja usaha yang mencapai 373.294 orang. 

Hal ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan UMKM sangat mendorong 

permintaan tenaga kerja di Jawa Timur.  

Sedangkan Provinsi yang memiliki pengaruh paling rendah dalam 

permintaan tenaga kerja adalah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini 

dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara masih cukup dikatakan provinsi baru 

sehingga masih butuh penyesuaian dari segi ekonomi daerah tersebut.  Pihak 

pemerintah dari Provinsi Kalimantan Utara pun masih gencar untuk 

mendorong investasi untuk masuk ke wilayah Kalimantan Utara. Rendahnya 

permintaan tenaga kerja di Kalimantan Utara ini pun didukung melalui Berita 
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Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara mengenai Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). Dimana menurut data tersebut 

mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan 

Utara per Februari 2018 tercata sebanyak 4,68 persen atau sebanyak 16.272 

orang sedangkan per Agustus 2018 mengalami peningkatan menjadi 5,22 

persen atau sekitar 17.797 orang.  

D. Uji Statistik dan Pengujian Hipotesis 

Uji statistik yang digunakan dalm penelitian ini terdiri dari uji 

determinasi (R
2
), Uji Signifikansi bersama (uji F), serta Uji signifikansi 

Parameter individuali (uji T). Berikut merupakn interpretasi dari masing 

masing uji statistik : 

Tabel 5.8 

Estimasi Fixed Effect 

R-squared 0.999576     Mean dependent var 3478759. 

Adjusted R-

squared 0.999461 
    S.D. dependent var 

4966404. 

S.E. of regression 115263.3     Akaike info criterion 26.33767 

Sum squared 

resid 1.77E+12 
    Schwarz criterion 

27.02017 

Log likelihood -2201.702     Hannan-Quinn criter. 26.61462 

F-statistic 8711.682     Durbin-Watson stat 1.364845 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Sumber : Output Eviews, 2018 

1. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai Koefisien determinasi atau R-squared berguna untuk mengukur  

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

R-squared berkisar dari 0 sampai 1, jika nilai tersebut mendekati angka 1 

maka model penelitian dikatakan baik. Hal ini dikarenakan semakin dekat 
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hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, begitu 

pula sebaliknya.  

Dari hasil regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect 

menunjukkan nilai R-squared sebesar 0.999576 atau 99,9576%. Nilai 

tersebut cenderung mendekati angka 1. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

99,9576% dari variabel independen yang digunakan (PDRB, PMA, UMP) 

mempengaruhi variabel dependen dependen yang digunakan (Permintaan 

Tenaga Kerja)  dan 0,0424% lainnya merupakan variabel diluar 

penelitian.  

2. Uji F statistik 

Uji F-Statistik diperlukan untuk melihat pengaruh variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Jika 

probabilitas variabel independen >0,05, maka secara hipotesisi H0 tidak 

ditolak, artinya variabel independen secara simultan (bersama-sama) 

tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen, begitupula 

sebaliknya.  

Dari hasil regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect 

menunjukkan nilai F-Statisitk sebesar 0.00000 (signifikan pada 5%). Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian secara 

bersama sama mempengaruhi variabel dependen penelitian. Sehingga 

variabel PDRB, PMA, UMP mempengaruhi variabel Permintaan Tenaga 

Kerja. 
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3. Uji t-Statistik 

Pengujian parsial uji t-statistik dilakukan untuk melihat sejauh mana 

variabel bebas (independen) berpengaruh terhadap variabel terikat 

(dependen) secara parsial atau individual terpisah dari variabel 

independen lainnya. jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak, 

artinya variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang terdapat 

di dalam model. Sebaliknya jika nilai probabilitas > 5% maka H0 tidak 

diolak, artinya variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat 

atau tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji. Berikut 

merupakan hasil uji t-Stastistik yang dilakukan menggunakan model 

Fixed Effect : 

Tabel 5.9 

Hasil Uji t-Statistik 

Variabel Coef. t-statistik Prob. Sig. 

PDRB 0.000871 6,668339 0.0000 5% 

PMA 0.003430 2,602037 0.0103 5% 

UMP 0.108726 2,926564 0.0040 5% 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

a. Pengujian variabel PDRB  

Dari tabel 4.8 Hasil uji t statistik menujukkan bahwa nilai t-

hitung variabel PDRB sebesar 6,668339 dengan nilai probabilitas 

0,0000 yang berarti signifikan pada 5%. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa PDRB berpengaruh positif dan memiliki signifikansi 5% 

terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia. nilai koefisien 

variabel PDRB menunjukkan variabel bertanda positif (+), hal ini 

membuktikan bahwa variabel PDRB brbanding lurus dan 
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berpengaruh positif terhadap variabel Permintaan Tenaga Kerja . 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 tidak ditolak. Dimana 

hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I Gusti Agung 

Indradewa dan Ketut Suardhika Natha tahun 2015 yang menyatakan 

bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Selain itu, hasil penelitian 

dari Febryana Rizqi Wasilaputri tahun 2016 juga menyatakan bahwa 

variabel PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2014. 

b. Pengujian variabel Penanaman Modal Asing (PMA) 

Dari tabel 4.8 Hasil uji t statistik menujukkan bahwa nilai t-

hitung variabel PMA sebesar 2,602037 dengan nilai probabilitas 

0,0103 yang berarti signifikan pada 5%. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa PMA berpengaruh positif dan memiliki signifikansi 5% 

terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia. Koefisien pada 

variabel PMA menunjukkan tanda postif (+). Dengan demikian maka 

H2 dalam penelitian ini tidak ditolak. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Ni Made Sintya Dewi dan I ketut Sutrisna tahun 2015 yang 

menyatakan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan tenaga kerja di Povinsi Bali. Selain 

itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Abdul Harris 

Romdhoni tahun 2017 yang menyatakan pula bahwa variabel 



92 
 

investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 

tenaga kerja.  

c. Pengujian variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) 

Dari tabel 4.8 Hasil uji t statistik menujukkan bahwa nilai t-

hitung variabel UMP sebesar 2,926564 dengan nilai probabilitas 

0,0040 yang berarti signifikan pada 5%. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa UMP berpengaruh positif dan memiliki signifikansi 5% 

terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia. Nilai Koefisien 

variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) menunjukkan tanda positif 

(+). Dengan demikian, maka H3 dalam penelitian ini ditolak. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Agnes Febrina Putri dan I 

Wayan Wita Kesumajaya tahun 2017, bahwa variabel upah 

berpengaruh postif dan signifikan terhadap variabel permintaan 

tenaga kerja. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

Hutari Putri Widuri dan Yoyok Sosetyo tahun 2012 yang menyatakan 

bahwa variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Permintaan Tenaga Kerja.  

E. Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dari hasil 

penelitian diatas dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap 

Permintaan Tenaga Kerja  
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Pada hipotesis pertama (H1) mengungkapkan bahwa variabel PDRB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Permintaan Tenaga 

Kerja di Indonesia pada periode 2013 sampai 2017. Hal ini sejalan 

dengan hasil regresi metode Fixed Effect yang menunjukkan bahwa 

variabel PDRB berpengaruh positif terhadap Permintaan Tenaga Kerja 

dengan nilai koefisien sebesar 0,000871. Sehingga di setiap PDRB 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan angka 

permintaan tenaga kerja sebanyak 0,000871%. Nilai probabilitas pada 

variabel PDRB sebesar 0,0000 yang berada dibawah nilai alpha yang 

digunakan dalam penelitian (0,05), yang berarti bahwa variabel PDRB 

signifikan terhadap variabel Permintaan Tenaga Kerja. Sehingga, 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif 

terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2013 sampai 

2017 terbukti.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mohammed Abdullah 

Aljebrin tahun 2012  yang mengungkapkan bahwa variabel Produk 

Domestik Bruto memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai 

koefisien sebesar 0.602622. Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian 

tersebut memiliki pengaruh positif signifikan terhadap permintaan tenaga 

kerja.  

2. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Permintaan 

Tenaga Kerja  
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Pada hipotesis kedua (H2) mengungkapkan bahwa variabel PMA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Permintaan Tenaga 

Kerja di Indonesia pada periode 2013 sampai 2017. Hal ini sejalan 

dengan hasil regresi metode Fixed Effect yang menunjukkan bahwa 

variabel PMA berpengaruh positif terhadap Permintaan Tenaga Kerja 

dengan nilai koefisien sebesar 0,003430. Sehingga di setiap PMA 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan angka 

permintaan tenaga kerja sebanyak 0,003430%. Nilai probabilitas pada 

variabel PMA sebesar 0,0103 yang berada dibawah nilai alpha yang 

digunakan dalam penelitian (0,05), yang berarti bahwa variabel PMA 

signifikan terhadap variabel Permintaan Tenaga Kerja. Sehingga, 

hipotesis kedua yang menyatakan bahwa PMA berpengaruh positif 

terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2013 sampai 

2017 terbukti.  

Sejalan dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Ali 

Othman Abbas dan Zhang Xifeng pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 

adanya investasi asing yang masuk akan menciptakan lapangan pekerjaan 

baru sehingga akan menambah permintaan tenaga kerja. Dimana dalam 

penelitian tersebut memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0000 sehingga 

variabel investasi berpengaruh positif  signifikan terhadap permintaan 

tenaga kerja. 

3. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Permintaan 

Tenaga Kerja  
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Pada hipotesis ketiga (H3) mengungkapkan bahwa variabel UMP 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Permintaan Tenaga 

Kerja di Indonesia pada periode 2013 sampai 2017. Hal ini tidak sejalan 

dengan hasil regresi metode Fixed Effect yang menunjukkan bahwa 

variabel UMP berpengaruh positif terhadap Permintaan Tenaga Kerja. 

Berdasarkan hasil regresi diatas, nilai koefisien variabel UMP sebesar 

0.108726. Sehingga di setiap UMP mengalami kenaikan sebesar 1% 

maka akan menaikkan angka permintaan tenaga kerja sebanyak 

0.108726%. Nilai probabilitas pada variabel UMP sebesar 0,0040 yang 

berada dibawah nilai alpha yang digunakan dalam penelitian (0,05), yang 

berarti bahwa variabel UMP signifikan terhadap variabel Permintaan 

Tenaga Kerja. Sehingga, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa UMP 

berpengaruh negatif terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia 

Periode 2013 sampai 2017 gagal terbukti.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hohberg & Lay, 

2015), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa upah minimum 

berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan tenaga kerja terutama 

di sektor formal. Namun menurutnya, hasil ini hanya mencakup satu 

negara selama periode waktu terbatas dan tidak mudah dipindahkan ke 

konteks lain. Disisi lain, mereka menunjukkan bahwa upah minimum 

dalam keadaan tertentu tidak menurunkan pekerjaan sektor formal. 

Hubungan positif antara variabel UMP terhadap variabel Permintaan 

Tenaga Kerja ini sesuai dengan teori tentang dampak upah minimum 
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pada kondisi incompleted sector. Dimana menurut (McConel, 2003) pada 

saat perekonomian dalam kondisi incomplete sector, adanya penetapan 

upah minimum hanya akan menimbulkan perpindahan pada pekerja dari 

sektor perekonomian yang cenderung terlindungi oleh kebijakan upah 

minimum (covered sector) ke sektor yang tidak terlindung oleh upah 

minimum (uncovered sector). Hal ini menyebabkan penurunan upah 

pada uncovered sector dan menimbulkan kerugian sosial. Dalam hal ini 

dapat dijelaskan melalui grafik sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

(a) Covered Sector        (b) Undercovered Sector 

Sumber : Mc Conell, et al, diolah (2003) 

Grafik 5.5 

Dampak Upah Minimum pada kondisi incomplete sector 

Dari grafik 5.5 terdapat 3 asumsi untuk menganalisis, diantaranya : 

a) perekonomian dalam kondisi  full employment  

b) biaya mobilitas antar sektor diabaikan.  

Pada kondisi awal, upah pekerja pada kedua sektor adalah Wo. Pada 
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Eco dan uncovered sector adalah EU0. Kemudian, pemerintah   

melakukan penetapan upah minimum pada posisi Wm  pada covered 

sector. Hal ini akan menurunkan jumlah pekerja pada covered sector, 

sehingga posisi tenaga kerja menjadi EC. Pekerja yang tidak tertampung 

pada covered sector akibat kebijakan upah akan berpindah ke uncovered 

sector, sehingga jumlah pekerja pada uncovered sector mengalami 

peningkatan menjadi  EU. Peningkatan tersebut menyebabkan upah 

menurun pada uncovered sector menjadi Wu.  

Sehingga daam hal ini memperlihatkan bahwa semakin tingginya 

upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah belum tentu akan 

mengurangi permintaan tenaga kerja di perekonomian seperti pendapat 

dari kaum klasik. Dimana menurut teori klasik, pada saat tingkat upah 

naik dan faktor lain dianggap tetap maka harga tenaga kerja relatif lebih 

mahal dari input lain. Sehingga harga tenaga kerja lebih mahal daripada 

input lain. Kenaikan pada tingkat upah akan menyebabkan perusahaan 

meningkatkan harga produk per unitnya sehingga konsumen akan 

mengurangi konsumsi pada produk tersebut dan berakibat pada produsen 

yang akan mengurangi jumlah produksi. Tindakan mngurangi jumlah 

produksi tersebut akan berakibat pada pengurangan tenaga kerja yang 

dibutuhkan. 

Dengan demikian, terbantahnya hipotesis dan juga ketidaksesuaian 

hasil terhadap teori klasik disebabkan karrena adanya berbagai sektor 

ekonomi yang cenderung tidak elastis dengan penetapan upah minimum 
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terutama sektor informal. Dimana menurut Rini (2012) dalam sektor ini 

mendominasi lapangan kerja masyarakat khususnya di Indonesia karena 

sektor informal cukup luwes dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor ekonomi informal memiliki kemampuan 

cukup besar untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang tidak bisa 

tertampung pada sektor formal. 

 


