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ABSTRAK 

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN UPAH MINIMUM COVERED 

SECTOR DAN UNCOVERED SECTOR DI PULAU SUMATERA 

 

Oleh 

Raizky Rienaldy Pramasha 

Perubahan upah minimum telah menguntungkan sebagian pekerja 

namun merugikan sebagian lainnya khususnya pekerja yang rentan 

terhadap perubahan kondisi pasar tenaga kerja, seperti pekerja usia muda 

dan mereka yang berpendidikan rendah. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui probabilitas rasio upah terhadap keputusan tenaga kerja  pada 

covered sector dan uncovered sector di pedesaan dan perkotaan. Metode 

penelitian menggunakan data panel individu selama tahun 2017-2019. 

Data meliputi 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Variabel independen yang 

digunakan adalah variabel rasio upah, tingkat pendidikan, usia, lokasi 

tempat tinggal. Variabel dependen yang digunakan variabel kualitatif 

katagorik yang menggunakan 3 katagori pekerja covered sector, pekerja 

uncovered sector, dan pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan 

pekerja dengan rasio upah dibawah upah minimum, baik di perkotaan 

dan pedesaan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan di 

sektornya dibandingkan dengan pekerja dengan upah yang lebih tinggi 

dari upah minimum. 

 

Kata kunci: upah minimum, covered sector, uncovered sector, Pulau 

Sumatera 

 



ABSTRACT 

Analysis of the Effect of Covered and Uncovered Sector  

Minimum Wage Policies on Sumatera Island 

 

 

By 

Raizky Rienaldy Pramasha 

Changes in the minimum wage have benefited some workers but harmed 

others, especially workers who are vulnerable to changes in labor market 

conditions, such as young workers and those with low education. The 

purpose of the study was to determine the probability of the ratio of 

wages to labor decisions in the covered sector and the uncovered sector 

in rural and urban areas. The research method uses individual panel data 

during 2017-2019. The data covers 10 provinces on the island of 

Sumatra. The independent variables used are the ratio of wages, 

education level, age, location of residence. The dependent variable used 

categorical qualitative variables using 3 categories of covered sector 

workers, uncovered sector workers, and unemployment. The results show 

that individuals with a wage ratio below the minimum wage, both in 

urban and rural areas, have a greater chance of surviving in their sector 

compared to those with wages higher than the minimum wage. 

 

Keywords: minimum wage, covered sector, uncovered sector, Sumatra 

Island 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar 

keempat di dunia memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input 

tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak 

perekonomian dari sisi penawaran. Upah minimum dapat dikatakan sebagai salah 

satu instrumen kebijakan pemerintah untuk melindungi kelompok pekerja lapisan 

paling bawah di setiap perusahaan agar memperoleh upah serendah-rendahnya 

sesuai dengan nilai atau harga kebutuhan hidup layak. Tingkat upah minimum di 

Indonesia pada umumnya ditetapkan secara regional di setiap provinsi. Sebelum 

2001, di era sentralisasi, pemerintah pusat menentukan tingkat setiap upah 

minimum provinsi berdasarkan rekomendasi dari provinsi, sementara setelah era 

desentralisasi pemerintah regional memiliki kekuatan untuk mengatur tingkat 

upah minimum (Pratomo, 2015).  

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya 

merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel antara lain sumber daya 

manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain, Oleh karena itu 

pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. 

Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan 
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konsumen hasil pembangunan itu sendiri (bellante, don, 2000). Setiap tenaga 

kerja sudah dapat dipastikan bahwa orientasi yang akan dicapai ialah pendapatan, 

di ukur dari seberapa besar upah minimum yang ditetapkan di masing-masing 

daerah. Standar model kompetitif memprediksi bahwa minimum upah yang 

berada diatas tingkat keseimbangan akan menurunkan tingkat pekerjaan. Namun 

adahal yang bertentangan dengan model tersebut, dimana disebutkan bahwa 

peningkatan minimum upah, dalam kondisi tertentu, mengarah pada peningkatan 

lapangan kerja. 

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan 

manusia karena mencakup dimensi social dan ekonomi. Kehidupan manusia dapat 

dilihat menggunakan pendekatan individu, dengan melihat informasi demografis 

untuk setiap individu, diantaranya status perkawinan, tingkat pendidikan, dan 

jenis kelamin (Yuen, 2003). Produktivitas seorang tenaga kerja dianalisis dengan 

menggunakan besaran usia pekerja, dimana usia pekerja yang muda di anggap 

memiliki ke inginan bekerja yang sangat besar serta semangat yang kuat untuk 

memyelesaikan pekerjaan (Campolieti, Fang and Gunderson, 2005) 

Pulau Sumatera sebagai pulau terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah 

penduduk sebesar 58 juta jiwa dan sebaran penduduk sebesar 21.68 persen berada 

pada urutan kedua setelah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 151.59 juta jiwa 

dan sebaran penduduk sebesar 56.10 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di 

Indonesia ( BPS sensus, 2020 ). Pulau Sumatera juga berkontribusi dalam 

menopang perekonomian nasional sebesar 22 persen, dimana kontribusi ini di 

bawah Pulau Jawa dengan kontribusi terbesar dengan 58 persen, artinya dari 

seluruh Pulau yang ada di Indonesia Pulau Sumatera berada pada urutan kedua 
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dalam menopang perekonomian nasional setelah Pulau Jawa. Struktur 

perekonomian Indonesia secara spasial tahun 2019 masih didominasi oleh 

kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto sebesar 59,00 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera 

sebesar 21,32 persen, dari 23 kota di pulai Sumatera, hanya 2 kota saja yang 

memiliki inflasi di atas inflasi nasional, yaitu Kota Pangkal Pinang dan Kota 

Batam dengan nilai inflasi masing-masing sebesar 3,45 persen dan 3,65 persen. 

Sementara 21 kota lainnya memiliki inflasi di bawah inflasi nasional dengan 

kisaran nilai inflasi antara 0,96 persen hingga 3,02 persen ( BPS perekonomian 

Indonesia, 2019 ). 

Kondisi ketenagakerjaan di Pulau Sumatera pada tahun 2017 menunjukkan 

perbaikan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut 

tercermin dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja di tengah kenaikan jumlah 

angkatan kerja yang terus meningkat. Dengan perkembangan tersebut, Tingkat 

Pengangguran Terbuka pada tahun 2017 tercatat mengalami penurunan. Namun 

demikian kenaikan penyerapan tenaga kerja tersebut belum diikuti perbaikan sisi 

produktivitas. Produktivitas angkatan kerja diperkirakan turun seiring 

meningkatnya pekerja dalam kategori Setengah Pengangguran. Disamping itu, 

dominasi pekerjaan sektor informal tercatat sedikit meningkat yang secara 

struktural konsisten dengan kualitas tenaga kerja di Pulau Sumatera yang 

mayoritas memiliki pendidikan tertinggi pada jenjang SMP. 
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Tabel 1.1 Penduduk Usia 15 tahun keatas yang termasuk Angkatan Kerja 

     menurut Provinsi 

Provinsi 

2017 2018 
2019 

Bekerja 
Pengangur

an terbuka 
Bekerja 

Penganggura

n terbuka 
Bekerja 

 

Pengangguran 

terbuka 

Aceh 801540 68199 834538 63985 802601 65214 

Sumatera 

Utara 
2586010 167349 2841215 171104 2731242 

160656 

Sumatera Barat 
940702 

65378 980861 67815 989366 64172 

Riau 904531 73800 975536 82787 1004888 77820 

Jambi 597576 30256 633183 31020 583484 31501 

Sumatera 

Selatan 1507098 62340 1542346 67540 1500999 
67062 

Bengkulu 353108 17019 376304 16666 375875 17907 

Lampung 
1349234 67890 1456384 68443 1463694 71789 

Kepulauan 

Bangka 

Belitung 

229342 10085 247003 9993 242169 10098 

Kepulauan 

Riau 
330556 25607 321767 18888 321101 20557 

Sumber: BPS Indonesia, 2019 

Indikasi peningkatan kondisi pasar tenaga kerja dalam setahun terakhir, 

selain didukung faktor penawaran yang meningkat, juga ditentukan faktor upah 

pekerja yang terus mengalami perbaikan. Proporsi pekerja informal yang tinggi di 

pedesaan yaitu sekitar 58% dari jumlah penduduk bekerja diperkirakan 

berkorelasi dengan karakteristik pekerjaan di desa yang mayoritas bertani atau 

sebagai pekerja konstruksi dan jasa transportasi yang bersifat musiman atau tidak 
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tetap. Serta terkait dengan prasyarat pendidikan pekerjaan informal yang 

umumnya tidak menuntut pendidikan tinggi atau pendidikan profesi khusus. Tolak 

ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur 

ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. 

Tabel 1.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera 

    (Dalam Juta Rupiah) 

Provinsi 2009 2010 2011 

Aceh 1.059.500 1.099.700 1.078.500 

Sumatera Utara 797.200 814.300 808.400 

Sumatera Barat 759.000 781.400 796.700 

Riau 792.500 875.000 892.000 

Jambi 694.700 751.100 777.200 

Sumatera Selatan 713.500 781.100 830.700 

Bengkulu 630.300 638.400 612.300 

Lampung 578.500 619.800 625.800 

Kepulauan Bangka 

Belitung 

709.500 738.400 751.500 

Kepulauan Riau 755.200 777.800 751.500 

Sumber: BPS Indonesia, 2011 

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan 

pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi 

tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran . 

Perubahan upah minimum telah menguntungkan sebagian tenaga kerja tetapi 

merugikan sebagian lainnya, yaitu tenaga kerja yang rentan terhadap perubahan 

kondisi pasar tenaga kerja, seperti pekerja perempuan, usia muda dan yang 
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berpendidikan rendah. Perkembangan upah minimum di Pulau Sumatera 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun belum dapat mencerminkan 

kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal diharapkan dengan 

kebijakan ini berpengaruh nyata dengan kesejahteraan yang harus dinikmati oleh 

setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Neumark, Salas dan Wascher (2014) bahwa 

meskipun ada peningkatan upah minimum di suatu daerah, ternyata tidak terbukti 

berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran. Hal ini di sebabkan oleh 

pengelola atau pemilik perusahaan  tidak menggantikan pekerja penuh waktu 

dengan pekerja paruh waktu. Upah minimum adalah efektivitas penggunaan 

sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja 

yang tersedia (Neumark, 2014).  

Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang 

atau jasa yang dihasilkan meningkat, dengan demikian diperlukan tenaga kerja 

semakin banyak untuk memproduksi barang atau jasa tersebut sehingga 

pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah memberikan kehidupan yang 

layak tercermin dari pendapatan, dengan kata lain penetapan upah minimum di 

harapkan dapat mensejahtrakan para tenaga kerja. 

 Tenaga kerja sendiri dibagi menjadi kepada dua kelompok Covered dan 

UnCovered Sector, Covered Sector adalah tenaga kerja yang mendapatkan upah 

dengan besaran sama atau melebihi tingkat upah yang di tetapkan pemerintah, 

sedangkan UnCovered Sector adalah tenaga kerja yang menerima upah di bawah 

upah yang di tetapkan oleh pemerintah (Neumark, 2002). pekerja dengan 
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penghasilan diatas upah minimum serta mendapatkan perlindungan dari 

pemerintah di tandai dengan Covered Sector sedangkan pekerja dengan upah 

dibawah upah minimum dan tidak terlindungi oleh peraturan pemerintah disebut 

UnCovered Sector (Yuen, 2003). Pekerja perusahaan yang mendapatan upah serta 

jaminan sosial disebut pekerja Covered Sector sedangkan pekerja yang tidak 

mendapatkan upah dan waktu kerja yang tidak menentu adalah pekerja pada 

UnCovered Sector (Gindling and Terrell, 2007) dan (Hohberg and Lay, 2015).  

Tenaga kerja di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal (Covered 

Sector) dan Informal (UnCovered Sector). Definisi tenaga kerja informal adalah 

pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum 

dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Sektor informal merupakan suatu 

pekerjaan yang umumnya padat karya, kurang memperoleh dukungan dan 

pengakuan dari pemerintah juga kurang terorganisir dengan baik (Pratomo, 2015). 

Penawaran dalam pasar tenaga kerja menitik beratkan kepada kemampuan, 

serta produktifitas dalam menjalankan pekerjaan, adapun tenaga kerja dibagi 

menjadi 2 yaitu Covered Sector dan Unovered Sector. Tenaga kerja Covered 

Sector merupakan para pekerja yang terlindungi oleh kebijakan pemerintah serta 

memiliki kepastian waktu dalam bekerja yaitu 8-9 jam sehari atau 45-48 jam 

dalam sepekan dan apabila adanya kelebihan waktu dalam bekerja maka akan 

adanya penambahan upah. Sedangkan Unovered Sector sendiri para pekerja yang 

tidak terlindungi oleh kebijakan upah minimum serta tidak adanya kepastian jam 

bekerja dalam sepekan (Pratomo, 2015). 

 Perpindahan tenaga kerja di Pulau Sumatera dari Uncovered Sector ke 

tenaga kerja Covered Sector mungkin terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari 
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perubahan upah minimum, seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Gunawan, 2018), (Meer and West, 2016) dan (Pratomo, 2015). Sebaliknya ada 

kemungkinan perubahan upah minimum Provinsi di Pulau Sumatera tidak 

berdampak terhadap pasar tenaga kerja seperti penelitian yang di lakukan oleh 

(Majchrowska and Zółkiewski, 2012) dan Neumark (2014). 

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat distribusi tenaga kerja lintas 

sektor apakah ada perubahan dari adanya dampak perubahan upah minimum di 

Sumatera. Seperti yang diprediksi oleh model dua sektor, ada kemungkinan 

peningkatan upah minimum akan menggantikan beberapa pekerja yang 

dipengaruhi oleh upah minimum dari Covered Sector ke Uncovered Sector 

(Gindling and Terrell, 2007). 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Upah minimum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pendapatan yang diperoleh pekerja, ditetapkan dengan tujuan agar pekerja dapat 

memenuhi kebutuhan hidup layak dengan harapan dapat mendorong peningkatan 

kesejahteraan pekerja dan mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Perubahan 

upah minimum telah menguntungkan sebagian tenaga kerja tetapi merugikan 

sebagian lainnya, yaitu tenaga kerja yang rentan terhadap perubahan kondisi pasar 

tenaga kerja, seperti pekerja usia muda dan yang berpendidikan rendah. Penelitian 

yang di lakukan oleh Pratomo (2010) dengan menggunakan pendekatan yang di 

gunakan Gindling (2007) serta di perbarui dengan beberapa perbaikan 

menggunakan model multinomial logit memungkinkan untuk mengamati efek 

lebih lengkap dari upah minimum beberapa kategori pekerjaan di keduanya 
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Covered Sector dan Uncovered Sector, dan penganggur. Kedua, melihat efek 

secara terpisah dalam hal pasar tenaga kerja di daerah perkotaan dan pedesaan 

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin di 

pecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar probabilitas rasio upah terhadap keputusan tenaga kerja di 

Covered Sector perkotaan? 

2. Seberapa besar probabilitas rasio upah terhadap keputusan tenaga kerja di 

Covered Sector pedesaan? 

3. Seberapa besar probabilitas rasio upah terhadap keputusan tenaga kerja di 

Uncovered Sector perkotaan? 

4. Seberapa besar probabilitas rasio upah terhadap keputusan tenaga kerja di 

Uncovered Sector pedesaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka fokus utama dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui probabilitas rasio upah terhadap keputusan tenaga kerja di 

Covered Sector perkotaan. 

2. Untuk mengetahui probabilitas rasio upah terhadap keputusan tenaga kerja di 

Covered Sector pedesaan. 

3. Untuk mengetahui probabilitas rasio upah terhadap keputusan tenaga kerja di 

Uncovered Sector perkotaan. 

4. Untuk mengetahui probabilitas rasio upah terhadap keputusan tenaga kerja di 

Uncovered Sector pedesaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini menggunakan time series crossed sectional terkini, yaitu tahun 

2017 sampai dengan 2019 sehingga dapat menjadi literatur terbarukan dalam 

hal kajian  terkait tingkat upah minimum di Pulau Sumatera. Selain itu, secara 

khusus hasil penelitian ini akan menjadi pertimbangan terhadap upah 

minimum, terkait rekomendasi penarikan kebijakan skala prioritas. 

2. Referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan upah minimum. 

3. Perbendaharaan kepustakaan ilmiah bagi mahasiswa khususnya mengenai 

kondis ketenaga kerjaan di provinsi pulau Sumatera. 

4. Masukkan bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, 

khususnya kebijakan publik. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini terdiri dari:  

Bab I   Pendahuluan. Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II  Tinjauan Pustaka. Berisikan tinjauan teoritis, tinjauan empiris, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis yang relevan. 

Bab III  Metodologi Penelitian. Terdiri dari jenis dan sumber data, definisi 

operasional variabel, model penelitian, uji asumsi klasik, metode 

analisis data panel, uji pemilihan model, dan uji kriteria statistik.   

Bab IV  Hasil dan Pembahasan  

Bab V  Simpulan dan Saran  

Daftar Pustaka  

Lampiran 



 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ketenagakerjaan 

Teori klasik menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama 

yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada 

artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga 

bermanfaat bagi kehidupan. Teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat 

bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan 

ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai 

dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi 

sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu ( necessary condition ) 

bagi pertumbuhan ekonomi. 

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap 

sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-

pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah Principles of 

Population. Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith,akan tetapi 

tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith 

optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai 

dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi (Mulyadi, 2014).  

Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia, 

Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. 

Dalam banyak hal justru luas tanah untuk pertanian berkurang karena sebagian 
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digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain serta 

pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh labih cepat 

dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan 

umat manusia, Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih 

cepat dari jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah 

penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral. 

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan 

pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik, Dimanapun para 

pekerja mempunyai semacam serikat kerja ( labor union ) yang akan berusaha 

memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun 

tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai keynes kecil sekali, tingkat 

pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota 

masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada 

gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang.  

Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga, 

Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal labor ( marginal 

value of productivity of labor ) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha 

dalam mempekerjakan labor akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar 

maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah 

tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang 

ditawarkan, Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis, ini menyebabkan 

kurva nilai produktivitas marjinal labor turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja 

yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas. 
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2.2 Tenaga kerja 

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor 

produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang 

diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-

faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok peralatan gedung, 

tenaga kerja, mesin dan modal yang secara garis besar dapat dikategorikan 

menjadi input manusia dan non manusia (Mankiw, 2009). Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang 

tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.  

Pasar tenaga kerja memiliki satu ciri yang coraknya unik, dan dipandang 

cukup membedakannya dari semua pasar lainnya di tilik dari segi faktor-faktor 

produksi dan dari pasar produksi (Bellante, don, 2000). Tindak laku manusia 

dalam produksi tidak dapat dibeli atau dijual seperti halnya peralatan mesin dan 

lainnya, para pekerja menjual jasa pekerjaannya, tetapi dirinya sendiri tetap 

memiliki keperibadian haknya sendiri (Bellante, don, 2000). Menurut 

Simanjuntak (Simanjuntak, 2011), tenaga kerja mencakup penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang 

melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 

Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak 

bekerja, tetapi secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. 

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Simanjuntak memiliki 

pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini 

mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja 
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dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.  

Pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan 

hubungan kerja (Rusli, 2008).
 
Mulyadi juga memberikan definisi tenaga kerja 

sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh 

penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika 

ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi 

dalam aktifitas tersebut (Mulyadi, 2014). Tenaga kerja adalah individu yang 

menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau 

jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut 

akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikiya 

(Sumarsono, 2009). 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal 

angkatan kerja yaitu 15 tahun. Untuk menemukan angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu: 

 

1. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun yang data 

disebut dengan penduduk usia kerja. 

 

2. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (seperti 

mahasiswa, pelajar,ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela), peduduk 

ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian 

angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumah 
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penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja. Perbandingan diantara 

angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen 

disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (Sukirno, 2013). 

 

Pada dasarnya, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 

1) Angkatan Kerja. 

Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu angkatan 

kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian 

pada suatu waktu tertentu. Selain itu angkatan kerja dapat didefinisikan 

dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun 

sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.
 
 Angkatan 

kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau 

berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan 

jasa (Mulyadi, 2014). Konsep angkatan kerja yang paling luas ialah 

angkatan kerja menyeluruh atau total labor force, yang di rumuskan sebagai 

keseluruhan angkatan kerja dari semua individu yang tidak dilembagakan 16 

tahun atau lebih tua.  

Dalam melakukan survey individu di bagi menjadi 2 bagian yaitu tenaga 

kerja yang di gunakan atau tidak di gunakan, dimana tenaga kerja yang 

digunakan adalah individu yang melakukan pekerjaaan dalam sebulan 

terakhir dan menerima imbalan. Tenaga kerja yang tidak digunakan adalah 

individu yang tidak melakukan suatu pekerjaan dalam sebulan terakhir dan 

individu yang mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan 

dalam sebulan terakhir (Bellante, don, 2000). Berdasarkan definisi yang 

telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja 
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adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun keatas 

yang memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. 

 

Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama 

seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang 

sementara tidak bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari 

pengangguran dan penduduk bekerja (Widar, 2006). Pengangguran adalah 

mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan 

usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum 

mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja, penganggur 

dengan konsep ini disebut dengan pengangguran terbuka. 

 

Sedangkan penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk yang 

melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu 

memperoleh pendapatan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara 

tidak terputus selama seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja dibagi 

menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. 

Setengah menganggur merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam 

kerja normal ( kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara 

tidak bekerja ).  

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari 

lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan kerja yang 

tersedia maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara, dimana salah 

satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia 
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adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu ukuran proporsi penduduk usia 

kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja 

maupun sedang mencari pekerjaan.  

TPAK dapat dinyatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah 

tenaga kerja menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan maupun desa-kota.
 

TPAK diukur sebagai persentase jumlah 

angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.
 

TPAK dapat 

mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (labour supply) 

yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. 

Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan 

jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. 

 

2) Bukan Angkatan Kerja 

Terdapat beberapa versi yang menjelaskan terkait definisi penduduk 

bukan angkatan kerja diantaranya yaitu, menurut Widar yang dimaksud 

dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya 

tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja 

dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (Widar, 

2006). Sedangkan dalam versi lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja berusia 10 tahun keatas 

yang selama seminggu hanya berskeolah, mengurus rumah tangga dan 

sebagainya. Kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak 

bekerja atau mencari kerja, oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan 

potential labor force.
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Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas 

yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, 

dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan 

bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam 

kelompok bukan
 
angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya 

untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan potential 

labor force. 

 

3) Pengangguran. 

Pengangguran ialah masyarakat yang masuk dalam usia kerja namun 

tidak bekerja atau sedang mencarai pekerjaan dan sudah mendapatkan 

pekerjaan namun belum mulai untuk bekerja (Simanjuntak, 2011). menurut 

Keynes pasar tenaga kerja jauh dari seimbang, karena upah tidak pernah 

fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah 

seimbang sehingga pengangguran sering terjadi. Menurut Keynesian 

pengangguran bisa terjadi terus menerus dan jenis pengangguran tersebut 

ada tiga macam: 

1. Pengangguran karena adanya pergeseran tingkat oputput dari berbagai sektor 

dan ini bersifat sementara ( frictional unemployment ). 

2. Pengangguran musiman, yang jumlahnya tergantung dengan musim (seasonal 

unemployment). 

3. Pengangguran yang “dibuat” ( institutional unemployment ). 

Pengangguran pergeseran ( frictional ) adalah pengangguran yang 

disebabkan karena adanya perubahan struktur dalam ekonomi dan orang - 

orang berpindah dari satu pekejaan ke pekerjaan lain. Masa transisi 
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perpindahan pekerjaan ini menyebabkan timbulnya pengangguran sementara, 

Misalnya ada suatu industri yang tutup karena tidak efisien lagi untuk 

diteruskan sehingga orang-orang harus mencari pekerjaan baru. Proses mencari 

pekerjaan baru memerlukan waktu dan bahkan adakalanya pekerja tersebut 

harus dilatih kembali untuk memsuki lapangan pekerjaan baru, Contoh lain 

adalah adanya perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dan sementara 

perkerjaan baru belum dapat maka status pencari kerja tersebut adalah 

pengangguran. 

Pengangguran musiman disebabkan karena adanya faktor musim dari 

suatu jenis pekerjaan. Misalnya di sektor pertanian ada musim puncak dimana 

banyak perkerjaan dan ada pula musim senggang atau tidak ada pekerjaan 

sama sekali sehingga petani menjadi menganggur dan mencari pekerjaan lain. 

Pengangguran institusinal adalah pengangguran yang timbul akibat 

adanya kebijakasanaan pemerintah seperti upah minimum yang menyebabkan 

permintaan terhadap tanaga kerja berkurang. Sementara itu penawaran kerja 

dari pencari kerja cukup banyak sehinga timbul pengangguran Timbulnya 

ketiga jenis penganguran tersebut diatas disebabkan oleh karena tidak 

fleksibelnya harga-harga, termasuk harga tenaga kerja ( upah ) dan lambatnya 

reaksi rasional dari para pelaku ekonomi sehingga tidak terjadi full 

employment. Tidak full employment berarti akan ada orang yang tidak 

mendapatkan pekerjaan. 

 

2.3 Pasar Kerja. 

Menurut Sumarsono ( 2009 ), tenaga kerja adalah semua orang yang 

bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka 
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yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima 

bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu 

untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak 

ada kesempatan kerja. Tenaga kerja mencangkup penduduk yang sudah 

bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan lain seperti 

bersekolah dan mengurus rumah tangga.
 

 

Sudarsono ( 2008 ) mendefinisikan permintaan tenaga kerja sebagai sebuah 

daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang 

tersedia yang berhubungan dengan tingkat gaji. Sudarsono, menyatakan bahwa 

permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

oleh perusahaan atau instansi tertentu (Sudarsono, 2008). Biasanya permintaan 

tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain naik 

turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 

bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi dan harga barang-

barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses 

produksi.
  

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan 

konsumen terhadap barang dan jasa. Konsumen membeli barang karena barang 

itu memberikan kepuasan ( utility ) kepada konsumen tersebut. Akan tetapi 

pengusaha mempekerjakan seseorang itu membantu memproduksikan barang 

atau jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, permintaan 

pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan 

masyarakat terhadap barang yang diproduksinya.  
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Permintaan tenaga kerja yang seperti ini disebut derived demand. Dalam 

proses produksi, tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari 

apa yang telah dilakukannya, yaitu berwujud upah, sehingga pengertian 

permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang 

diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja antara lain:
 

1) Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan sektor produksi yang lain, 

misalnya modal. 

 

2) Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. 

3) Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. 

4) Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya. 

Pertama, semakin kecil kemungkinan mensubtitusikan modal terhadap 

tenaga kerja, semakin kecil elastisitas yang tergantung juga dari teknologi. Bila 

suatu jenis produksi menggunakan modal dan tenaga kerja dalam perbandingan 

tetap maka perubahan tingkat upah tidak mempengaruhi permintaan akan 

tenaga kerja paling sedikit dalam jangka pendek. Elastisitas akan semakin kecil 

bila keahlian atau keterampilan golongan tenaga kerja semakin tinggi dan 

semakin khusus. 

 

Kedua, membebankan kenaikan tingkat upah kepada konsumen dengan 

menaikkan harga jual barang hasil produksi di pasar. Kenaikan harga jual ini 

menurunkan jumlah permintaan masyarakat akan hasil produksi yang 

selanjutnya akan menurunkan jumlah tenaga kerja. Semakin besar elastisitas 

permintaan terhadap barang hasil produksi maka semakin besar elastisitas 
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permintaan akan tenaga kerja. Ketiga, elastisitas permintaan akan tenaga kerja 

relatif tinggi bila proporsi biaya karyawan terhadap biaya produksi secara 

keseluruhan juga besar. 

Keempat, elastisitas permintaan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas 

penyediaan bahan-bahan pelengkap dalam produksi seperti tenaga listrik, 

bahan mentah dan lain-lain. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja dan sumber-

sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Semakin banyak kapasitas 

dan jumlah mesin yang dioperasikan, maka semakin banyak tenaga kerja yang 

diperlukan untuk itu. Semakin banyak faktor pelengkap seperti tenaga listrik 

atau bahan mentah yang perlu diolah, maka semakin banyak tenaga kerja yang 

dipergunakan untuk menanganinya. Jadi, semakin besar elastisitas penyediaan 

faktor pelengkap, maka akan semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga 

kerja (Simanjuntak, 2011).
 

5) Faktor-Faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja, dimana 

Penawaran tenaga kerja menjelaskan hubungan antara upah dengan jumlah 

tenaga kerja yang ditawarkan ( Bellantte, 2000 ) faktor-faktor yang 

mempengaruhi penawaran tenaga kerja adalah:
 

a. Upah Pekerja 

Penawaran tenaga kerja didasari oleh keinginan individu untuk memperoleh 

barang dan jasa, sehingga mereka harus mengorbankan waktu luang yang 

mereka miliki. kepuasan individu diperoleh melalui konsumsi atau menikmati 

waktu luang ( leisure ). Namun, kendala yang dihadapi individu adalah tingkat 

pendapatan dan waktu. Sedangkan individu bekerja sebagai kontrafersi dari 

leisure menimbulkan penderitaan, sehingga individu mau bekerja jika 
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mendapat kompensasi atas waktu atau jam kerja yang mereka tawarkan pada 

tingkat  upah dan harga yang mereka inginkan (Becker, 1993). peningkatan 

upah meningkatkan kemungkinan sesorang dalam keputusan untuk bekerja. 

Oleh karena itu, upah pekerja dapat dikatakan sebagai penentu seseorang dalam 

keputusan untuk bekerja (Borjas, 2016). Ketika terjadi perubahan tingkat upah, 

misal upah meningkat, maka pengaruhnya terhadap jumlah jam kerja yang 

ditawarkan dapat dijelaskan dengan konsep efek substitusi dan efek pendapatan 

(Borjas, 2016). 

b. Jumlah Penduduk.  

Jumlah penduduk yang semakin besar, maka semakin banyak tenaga kerja 

yang tersedia baik untuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja dengan 

demikian jumlah penawaran tenaga kerja  juga  akan  semakin besar. 

c. Usia Penduduk.  

Bertambahnya usia penduduk merupakan salah satu pencapaian utama 

masyarakat. Hal tersebut mencerminkan peningkatan kesehatan dan 

kesejahteraan. Indonesia  termasuk  dalam  struktur umur muda, ini dapat 

dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia. Meskipun pertambahan 

penduduk dapat ditekan tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi karena 

semakin banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja, dengan demikian 

penawaran  tenaga  kerja  juga akan bertambah. 

d. Produktivitas. 

    Produktivitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan 

antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan  produk dari 
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seseorang tenaga kerja yang tersedia (Borjas, 2016). Secara umum 

produktivitas tenaga kerja merupakan fungsi daripada pendidikan, teknologi, 

dan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan atau keterampilan tenaga kerja 

maka semakin meningkat produktivitas tenaga kerja. 

e. Kebijaksanaan Pemerintah.  

Dalam menelaah penawaran tenaga kerja maka memasukkan kebijakan 

pemerintah kedalamnya adalah sangat relevan. Misalnya kebijakan pemerintah 

dalam hal belajar 9 tahun akan mengurangi jumlah tenaga kerja, dan akan ada 

batas umur kerja menjadi lebih tinggi. Selain itu juga kebijakan pembangunan 

jumlah sekolah baru, serta pengembangan infrastuktur sekolah.  Dengan  

demikian  terjadi  pengurangan jumlah tenaga kerja, dimana penduduk usia 

kerja dapat terlibat dalam pekerjaan sektor formal maupun informal. 

Berbeda dengan teori klasik yang menganggap permintaan dan penawaran 

terhadap tenaga kerja selalu seimbang ( equilibrium ) karena harga-harga 

fleksibel, Teori pasar tenaga kerja Keynesian menyatakan pasar tenaga kerja 

jauh dari seimbang, karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan 

dan penawaran hampir tidak pernah seimbang ini cukup relevan dalam konteks 

pasar tenaga kerja Indonesia. Harga-harga barang dan upah buruh tidak 

fleksibel kebawah, bahkan harga bisa naik tanpa sebab yang jelas dan kalau 

sudah naik tidak bisa turun. Upah buruh minimum diduga juga ikut berperan 

dalam mempertahankan harga yang tinggi sehinga permintaan terhadap tenaga 

kerja tidak naik dan menambah pengangguran, walaupun faktor sempitnya 

lapangan kerja merupakan faktor terpenting yang menyebabkan jumlah 

pengangguran yang besar saat ini.  
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Karena terbatasnya permintaan tenaga kerja akibat sektor produksi tidak 

tumbuh tinggi maka banyak tenaga kerja Indonesia yang menawarkan tenaganya 

keluar negeri seperti Malaysia. Pelaku ekonomi juga sangat lambat dalam 

merespon perubahan ekonomi yang terjadi, Hal ini karena informasi yang terbatas 

dan asimetris. Misalnya petani di desa tidak tahu bahwa harga input atau produksi 

pertanian telah berubah. Ketidaktahuan ini biasanya menjadikan posisi petani 

sangat lemah dibandingkan dengan pedagang dan pengusaha besar lainnya. 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggabungkan antara pasar 

tenaga kerja persaingan untuk melihat adanya perpindahan pada  pekerja covered 

sector dan uncovered sector. Model ekonomi yang dapat menjelaskan pengaruh 

upah minimum terhadap tenaga kerja adalah model neo-klasik dengan 

menggunakan asumsi pasar tenaga kerja persaingan yang homogen, kompetitif, 

dan kebijakan dalam penerapan upah minimum pada semua kelompok pekerja 

(Gunawan, 2018). Upah minimum yang ditetapkan di atas  upah rata-rata, 

berdampak meningkatkan penawaran tenaga kerja tetapi mengurangi jumlah 

permintaan terhadap tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan serta dapat 

mengurangi jumlah tenaga kerja. 

Penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan akibat kenaikan upah 

minimum, hal ini dapat di jelaskan dengan kurva penawaran pasar kerja pada 

Gambar 1 menunjukkan bahwa ketika upah yang di tawarkan sebesar We maka 

jumlah tenaga kerja sebesar Le. Peningkatan upah minimum yang di tetapkan 

lebih besar dari upah sebelumnya ( wm > we ) menyebabkan penawaran tenaga 

kerja meningkat dari Le menuju Lm, jika adanya peningkatan upah maka 

penawaran atas tenaga kerja berdampak positif, Pembebanan upah minimum akan 



26 
 

 
 

mengakibatkan kelebihan penawaran tenaga kerja terhadap permintaan tenaga 

kerja (Nicholson, 2002). 

Gambar 1. Dampak Upah Minimum Terhadap Tenaga Kerja 

     W                         

Wm 

We 

                                             

                    Le   Lm                 L 

Teori mengenai dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja 

dapat dilihat dari struktur pasar tenaga kerja persaingan, namun  yang terjadi 

pendapat mengenai pasar persaingan tersebut sulit untuk terealisasi. Selain itu, 

pasar tenaga kerja juga tidak selalu homogen. Beberapa teori memukakan bahwa 

dampak upah minimum tidak sama pada struktur pasar tenaga kerja, kecuali di 

pasar kompetitif. Pada pasar tenaga kerja yang diasumsikan monopsoni, 

peningkatan upah minimum pada rentang tertentu justru meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja (Gunawan, 2018). 

2.4 Upah Pekerja.  

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, Upah 

minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk 

tunjangan tetap. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah suatu jumlah imbalan 

yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak 

dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Upah minimum 

adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku 
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industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau 

kerja. 

 Tujuan penetapan kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh Pemerintah 

adalah untuk mencegah tindakan sewenang - wenang dari pengusaha dalam 

memberikan upah kepada pekerja/buruh yang baru masuk kerja. Kebijakan upah 

minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 

Per- 01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Menurut Ananta 

(Ananta, 2008), Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro 

dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu: 

1. Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot. 

2. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan. 

3. Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. 

Sedangkan secara Makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk: 

4. Pemerataan pendapatan 

5. Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja 

6. Perubahan struktur biaya industri sektoral 

7. Peningkatan produktivitas kerja nasional dan peningkatan etos dan disiplin 

kerja. 

8. Memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan 

bipartite. 

Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang 

diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh 

agar tidak diekspolitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidup minimum dapat 
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terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan dan terbebas dari masalah 

kemiskinan. Peraturan Menteri Nomor 17, tahun 2005 (Per-17/Men/VIII/2005), 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan standar kebutuhan yang harus 

dipenuhi seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik fisik, 

non fisik, dan sosial selama satu bulan.  

Seorang pekerja dianggap hidup layak jika upahnya mampu memenuhi 

kebutuhan 3000 kalori per hari, oleh karena itu, KHL menjadi salah satu 

pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Ada 7 komponen KHL yang 

selalu dihitung, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan. Batasan dalam penelitian ini 

yaitu Upah Minimum Regional yang memiliki definisi upah bulanan terendah 

yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat 

paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu 

daerah tertentu.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER-01/MEN/1999 tentang 

upah minimum, Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi dua yaitu 

Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR tk.I) dan Upah Minimum Reginal 

Tingkat II (UMR tk.II). Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1,3,4,8,11,20 

dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum 

Regional Tingkat I (UMR tk.I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) 

dan Upah Minimum Tingakat II (UMR tk.II) diubah menjadi Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK). Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum 

regional (UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
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Nomor: Per-01/Men/1999, adalah sebagai beriku: kebutuhan hidup minimum 

(KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan 

kelangsungan perusahaan.  

Tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar 

daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan 

pendapatan perkapita. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-

17/Men/VIII/2006 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian 

Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain 

didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan 

mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). 

Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum 

dapat di operasionalkan. 

 

2.5 Kebijakan Harga Minimum 

Bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro adalah kontrol harga. 

Tujuan kontrol harga adalah  untuk  melindungi  konsumen  atau  produsen. 

Bentuk kontrol  harga  yang  paling  umum digunakan  adalah  penetapan  harga  

dasar  ( floor  price )  dan  harga  maksimum  ( ceiling  price ). Harga  minimum  

atau  harga  dasar  merupakan  batas  seberapa  rendah  harga  dapat  dikenakan 

pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah.  

Penetapan harga minimum  atau  harga  dasar  yang  dilakukan  oleh 

pemerintah  bertujuan  untuk  melindungi produsen. Kebijakan  harga  dasar  

dapat  biasa  digunakan  pada  saat  ditemukan kapasitas  produksi  di  pasar 
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terlalu  sedikit  sehingga kuantitas  barang  beredar  di  pasar  lebih  rendah  dari  

permintaan  pasar, hal  ini  dikarenakan terlalu  rendahnya  harga  jual  yang  ada  

di  pasar, sehingga  selisih  harga produksi  dengan  harga  jual  pasar  terlalu  

kecil, oleh karena itu dalam situasi seperti  ini  pemerintah  biasanya  menetapkan  

harga  dasar. Harga  dasar  yang  ditetapkan  akan berada  di  atas  harga  

equilibrium  pasar, konsumen  akan  diberatkan  pada  naiknya  harga  suatu 

produk  yang  dikenakan  harga  dasar  tersebut  sehingga  mereka  harus  

membayar  lebih  mahal, Sebaliknya dari sisi produsen atau pun supplier, mereka 

akan mendapatkan jaminan atas harga yang  lebih  tinggi  dari  sebelumnya,  

sehingga  ada  keamanan  untuk  meningkatkan  kapasitas produksi (Nicholson, 

2002). 

W   

        Excess S   S 

Wm           Harga Minimum 

We 

     D 

   Qd     Qe   Qs    Q 

Kebijakan harga / upah minimum ketika upah minimum sebesar Wm maka 

penawaran tenaga kerja bergeser ke kanan pada Qs sedangkan tenaga kerja yang 

diminta hanya sebesar Qd, dikarnakan permintaan atas tenaga kerja berkurang 

karna adanya kenaikan upah dan penawaran meningkat maka pemerintah 

melakukan intervensi dengan kebijakan harga minimum, sehingga terjadinya 

keseimbangan penawaran dan permintaan pada We dan Qe. 
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Jam Kerja 

Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan 

siang hari dan/atau malam hari. Merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan 

datang merupakan langkah-langkah memperbaiki pengurusan waktu. Apabila 

perencanaan pekerjaan belum dibuat dengan teliti, tidak ada yang dapat dijadikan 

panduan untuk menentukan bahwa usaha yang dijalankan adalah selaras dengan 

sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya pengurusan kegiatan-kegiatan yang 

hendak dibuat, sesorang itu dapat menghemat waktu dan kerjanya (Widar, 2006). 

Analisa jam kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang 

yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam 

waktu tertentu. Jam kerja merupakan bagian paling umum yang harus ada pada 

sebuah perusahaan. Jam kerja karyawan umumnya ditentukan oleh pemimpin 

perusahaan berdasarkan kebutuhan perusahaan, peraturan pemerintah, 

kemampuan karyawan bersangkutan. 

timework (upah menurut waktu) adalah suatu sistem penentuan upah yang 

dibayar menurut lamanya / jangka waktu yang terpakai dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan, misalnya per hari, per jam, per minggu, per bulan, dan lain lain. 

Aturan tentang batasan waktu kerja maksimal, dan pemberian waktu istirahat , 

serta kompensasi pelampauan dari ketentuan tersebut, kaitan antara psikologi dan 

pekerjaan. Pekerjaan pada tingkat bawahan merasakan gaji yang dibayar adalah 

untuk membeli waktu mereka.Bagaimanapun, pihak pengurusan pada organisasi 

besar mencoba mengadakan kebebasan waktu bekerja kepada pekerjaan bagian 

atasan (Widar, 2006). 
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Mendukung pandangan ini dengan mengaitkannya  dengan aplikasi  

administrasi  bahwa  sistem file  yang baik  dan mempunyai tempat penyimpanan 

semua hal-hal yang ada sangkut paut dengan keperluannya adalah suatu cara 

untuk menjadi lebih teratur. Susunan kegiatan yang teratur adalah kunci 

pengurusan waktu kerja yang baik. Pengaturan Jam Kerja menyatakan bahwa 

pengaturan waktu termasuk dalam perencanaan tenaga kerja yang berkenaan 

dengan jadwal kerja dan jumlah tenaga kerja yang akan dipertahankan. 

 Penentu jadwal kerja di perusahaan terikat oleh peraturan ketenagakerjaan 

yang dikeluarkan ILO (  International Labor Organizational ) yang telah di 

sertifikasi oleh pemerintah Indonesia bahwa memperkerjakan pegawainya selama 

40 jam/minggu. Bank atau perkantoran lainnya, waktu kerjanya siang hari selama 

8 jam dengan istirahat 1 jam (pukul 08.00  -  pukul  16.00) untuk 6 hari kerja 

dalam seminggu kalau  lebih  dari  40  jam dan 9 jam untuk 5 hari kerja lebih dari 

45 jam ,  maka  kelebihan  itu  harus dimasukkan sebagai lembur ( overtime ) dan 

hari sabtu hanya setengah hari. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan tergantung 

kepada keperluan, ada yang mengikuti permintaan pasar atau memelihara tenaga 

kerja yang konstan. 

Konsekwensi terhadap biaya tenaga kerja ( labor cost ), Untuk tenaga kerja 

yang didasarkan pada permintaan produk akan cenderung menjadi biaya tenaga 

kerja yang bersifat variabel ( variabel cost ), sedangkan kebijaksanaan untuk 

tenaga kerja yang konstan cenderung menjadi biaya hidup ( fixed cost ). Menurut 

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 

sampai dengan 85.Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan   setiap   
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pengusaha   untuk   melaksanakan   ketentuan   jam   kerja. Ketentuan jam kerja 

ini telah diatur pasal 77 ayat 2, UU No. 13/2003 yaitu: 

1.   7  jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja 

dalam satu minggu. 

2.   8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja 

dalam 1 minggu 

Pasal 78 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 2 

harus memenuhi syarat: 

1.   Ada persetujuan perkerja/buruh yang bersangkutan 

2.   Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari 

dan 14 jam dalam 1 minggu. 

Pasal 79 ayat 1 dan 2, UU No.13/2003 pengusaha wajib memberikan waktu 

istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh, meliputi: 

1.   Istirahat  antara  jam  kerja,  sekurang-kurangnya  setengah  jam  setelah 

bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak 

termasuk jam kerja 

2.   Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 

3. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 

pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus 

menerus; 

4.   Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada 

tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh 
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yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus- menerus pada perusahaan 

yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat 

tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan  dan  selanjutnya  berlaku  untuk  setiap  

kelipatan  masa  kerja  6 (enam) tahun. 

 

2.6 Tinjauan Empiris 

Penelitian yang dilakukan Pratomo (2018) menemukan bahwa pekerjaan laki-

laki dan perempuan merespons secara berbeda di seluruh lokasi perkotaan-

pedesaan, jika upah minimum meningkat di daerah perkotaan bahwa lebih 

cenderung mengurangi kemungkinan dipekerjakan di covered sector dan 

meningkatkan kemungkinan dipekerjakan di uncovered sector.  

Khususnya, dalam uncovered sector, pekerja perempuan lebih banyak 

dilibatkan sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar, sementara pekerja laki-

laki cenderung menjadi pekerja mandiri. Selain itu, efek perpindahan lebih 

berpengaruh terhadap pekerja perempuan, menunjukkan bahwa pekerja 

perempuan lebih cenderung berdampak dengan adanya peningkatan upah 

minimum. Dibandingkan dengan daerah perkotaan, efek di daerah pedesaan agak 

lebih rendah, menunjukkan bahwa upah minimum kurang mengikat, mengingat 

dominasi sektor pertanian tradisional. 

Implikasinya, studi ini menemukan bahwa peningkatan upah minimum yang 

dirancang untuk menciptakan standar hidup yang lebih tinggi di Covered sector 

juga akan berdampak besar pada Uncovered Sector. Seperti disebutkan di atas, 

kenaikan upah minimum menggusur beberapa pekerja di covered sector ke 

uncovered sector untuk mempertahankan pendapatan yang sesuai untuk bertahan 
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hidup. Dibandingkan dengan sektor yang dicakup, pekerjaan di uncovered sector 

biasanya tidak mendapat manfaat dari jaminan kerja permanen, asuransi 

kesehatan, dan pensiun hari tua. Karena itu, dapat diprediksi bahwa pengeluaran 

konsumsi rumah tangga cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang 

masih bekerja di covered sector.  

Selain itu, perluasan lapangan kerja dari covered sector ke uncovered sector 

akan menciptakan masalah lain karena kapasitas penyerapan tenaga kerja di 

uncovered sector yang tidak terbatas . Sebagai akibatnya, efek pemindahan ini 

diperkirakan akan menurunkan pendapatan di uncovered sector. Beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini ditampilkan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. PenelitianTerdahulu 

No 

Nama 

Penulis/Tahun 

Penelitian/Judul 

Variabel Teknik Analisis Hasil 

1. Pratomo 

Devanto 

Sastra/2010/Th

e Effects Of 

Changes In 

Minimum 

Wage 

On 

Employment In 

The Covered 

And 

Uncovered 

Sectors In 

Indonesia. 

Upah 

Minimum, 

Pekerjaan, 

Covered 

Sector, 

Uncovered 

Sector 

Analisis time series 

dan cross sectional. 

1. Kenaikan upah minimum lebih 

cenderung menurunkan sektor 

pekerjaan yang tertutup untuk 

meningkatkan pekerjaan pada 

sektor yang tidak tertutup. 

2. Efek perubahan lebih kuat 

untuk perempuan, yang 

menunjukkan bahwa pekerja 

perempuan lebih mungkin 

untuk terdampak kenaikan 

upah minimum. 

3. Dibandingkan dengan daerah 

perkotaan, efek di daerah 

pedesaan adalah agak lebih 

rendah, menunjukkan bahwa 

upah minimum kurang 

mengikat, mengingat dominasi 

sektor pertanian tradisional. 

2. Majchrowska 

Aleksandra,  

Zbigniew 

Zołkiewski 

/2012/ The 

Impact Of 

Upah 

minimum, 

Pekerjaan. 

Analisis model 

ekonometrik. 

1. Upah minimum telah 

berdampak buruk pada 

pekerjaan pada tahun 1999-

2010. 

2. Efek buruk upah minimum 

terhadap  pekerja muda selama 

periode peningkatan 
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No 

Nama 

Penulis/Tahun 

Penelitian/Judul 

Variabel Teknik Analisis Hasil 

Minimum 

Wage On 

Employment In 

Poland 

substansial upah minimum 

(2005-2010). 

3. Ditemukan beberapa bukti 

bahwa upah minimum nasional 

yang seragam mungkin sangat 

berbahaya untuk pekerjaan di 

daerah termiskin. 

3. Meer Jonathan, 

Jeremy 

West/2013/Effe

ct soft the 

Minimum 

Wage on 

Employment 

Dynamics 

Upah 

minimum, 

tenaga kerja, 

lapangan 

pekerjaan 

Analisis data panel 1. Upaha minimum 

mempengaruhi pasar tenaga 

kerja. 

2. Kenaikan upah miniminum 

berdampak positif terhaadap 

pasar tenaga kerja usia muda, 

di karnakan adanya sistem 

percobaan dalam kurun waktu 

yang di tentukan. 

3. Kenaikan upah minimum 

tidak berdampak terhadap 

tenaga kerja yang sudah 

bekerja dalam jangaka 

pendek. 

4. Peningkatan upah minimum 

berdampak positif dalam 

jangka panjang. 

4. Gunawan Beni 

Teguh/2018/ 

Pengaruh Upah 

Minimum 

Terhadap 

Employment 

Transition: 

Analisis Level 

Individu Di 

Pulau Jawa 

Upah 

minimum, 

Transisi 

Tenaga kerja, 

Pasar Tenaga 

Kerja 

Analisis data panel 

kabupaten/kota di 

pulau jawa 

1. Peningkatan upah minimum 

menyebabkan pergeseran dari 

sektor informal ke sektor 

formal 

2. Adanya dorongan berpindah 

dari sektor informal ke sektor 

formal menyebabkan 

perubahan tenaga kerja sektor 

formal karna banyaknya 

perpindahan. 

3. Peningkatan upah minimum 

tidak sejalan dengan teori 

neoklasik dalam pasar tenaga 

kerja persaingan sempurna di 

karnakan  pasar tenaga kerja 

Pulau jawa di indikasikan 

mengadopsi monopsoni 

karena tingginya ketidak 

patuhan perusahaan-

perusahaan terhadap upah 

minimum. 

5 Neumark,D., 

M.Schweitzer, 

and 

W.Wascher/ 

2004/Minimum 

Wage Effects 

throughout the 

Wage 

Upah 

Minimum, 

Jam Kerja, 

Tenaga kerja 

Analisis time series 

dan cross sectional 

1. Bukti menunjukkan 

bahwa pekerja yang pada 

awalnya memperoleh 

pendapatan di dekat upah 

minimum dipengaruhi secara 

negatif oleh kenaikan upah 

minimum 

2. pekerja dengan upah 

yang lebih tinggi hanya 
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No 

Nama 

Penulis/Tahun 

Penelitian/Judul 

Variabel Teknik Analisis Hasil 

Distributio. sedikit terpengaruh. 

3.  Meskipun upah pekerja 

berupah rendah meningkat, 

jam kerja dan pekerjaan 

mereka menurun, dan efek 

gabungan dari perubahan ini 

adalah penurunan pendapatan 

yang diperoleh. 

6 Campolieti, 

Michele 

Fang, Tony 

Gunderson, 

Morley/ 

2005/Minimum 

wage impacts 

on youth 

employment 

transitions, 

1993-1999 

Upah 

Minimum, 

Tenaga 

Kerja, 

Transisi 

Tenagakerja, 

Pendidikan, 

Usia 

Analisis time series 

dan cross sectional 

1. Upah minimum 

menyebabkan pergeseran 

tenaga kerja dari bekerja 

menuju ke tidak bekerja. 

2. Usia pekerja yang lebih 

muda meraskan dampak yang 

cukup besar. 

3. Dampak upah minimum 

menggeser tenga kerja di 

provinsi yang ada di Kanada. 

7 Gindling,T.H, 

Katherine 

Terrell/2004/ 

The Effects of 

Multiple 

Minimum 

Wages 

Throughout the 

Labor Market 

Upah 

Minimum, 

Upah 

nominal, 

Tenaga 

Kerja. 

Analisis time series 

dan cross sectional 

1. Upah Minimum memiliki 

pengaruh positif terhadap 

upah tenaga keja covered 

sector. 

2. Upah minimum 

tidak berpengaruh di 

tenaga kerja 

uncoverd sector. 

3. Upah minimum 

menurunkan 

kesempatan bekerja 

tenaga covered 

sector. 

8 Hohberg, 

Maike, Jann 

Lay./2015/The 

impact of 

minimum 

wages on 

informal and  

formal labor 

market 

outcomes: 

evidence from 

Indonesia. IZA 

Journal Labor 

and 

Development. 

Upah 

Minimum, 
Efek 

pekerjaan, 

Sektor 

informal, 

Efek 

limpahan 

upah 

Analisis time series 

dan cross sectional, 

LPM, Probit 

1. Upah minimum 

berpengaruh positif 

terhadap Tenaga 

Kerja formal di 

Indonesia sepanjang 

2000-2007. 

2. sementara tidak ada 

spillover berdampak 

pada pekerja 

informal. 

3. tidak menemukan 

efek negatif yang 

signifikan secara 

statistik dari upah 

minimum terhadap 

kemungkinan 

dipekerjakan secara 

formal 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting. Fokus pada penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel upah 

nominal tenaga kerja, usia tenaga kerja, dan tingkat pendidikan terhadap tenaga 

kerja Covered dan Uncovered sector dalam hal kebijakan upah minimum. 

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2019. 

Tenaga kerja yang terdapat di negara maju berbeda dengan tenaga kerja 

yang ada di negara berkembang, seperti kebanyakan negara maju tenaga kerja 

hanya tergolong kepada tenaga kerja covered sector. sedangkan di negara 

berkembang seperti Indonesia tenaga kerja terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

covered sector dan uncovered sector. Tenaga kerja di negara berkembang yang 

di lindungi oleh peraturan pemerintah tentang pemberian upah hanya berlaku 

kepada tenaga kerja covered sector, sedangakan tenaga kerja Uncovered sector 

tidak mendapatkan perlindungan dari peraturan pemerintah seperti penyediaan 

jaminan kesehatan, kesejahtraan dalam pendapatan, serta kepastian waktu 

dalam bekerja. 

Rasio upah merupakan pendapatan individu yang diterima oleh pekerja 

setelah meyelesaikan pekerjaannya. Penggunaan variabel rasio upah dalam 

menggambarkan pendapatan seseorang mengacu kepada upah individu yang 

dibandingkan terhadap upah minimum, rasio menunjukan apabila kurang dari 1 

individu berada pada Uncovered Sector jika lebih besar atau sama dengan 1 

berada pada Covered Sector. 



39 
 

 

 Kebijakan upah minimum merupakan intervensi pemerintah dalam upaya 

menjamin kesejahtraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor: Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang 

terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan 

tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap 

dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun 

pencapaian prestasi tertentu. Tujuan adanya upah minimum salah satunya 

berfungsi sebagai upaya adanya perluasan lapangan kerja, dimana di harapkan 

dapat menyerap tenaga kerja di pasar tenaga kerja. 

Tingkat upah yang di berlakukan oleh pemerintah memaksa para pengusaha 

untuk memberikan upah pekerja berdasarkan besaran yang telah di tetapkan. 

Tingkat upah yang di berikan pengusaha kepada para tenaga kerja memberikan 

pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Tingkat upah yang di tetapkan 

semakin tinggi memberikan efek kepada penyerapan tenaga kerja, dimana para 

pengusaha akan mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan kata lain upah 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. 

Pengaturan upah minimum oleh pemerintah membuat para pengusaha mulai 

mempertimbangkan produktivitas dari tenaga kerja. Pengusaha akan lebih selektif 

dalam merekrut pekerja atau melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja yang 

mereka miliki, dengan memperhatikan usia produktif para pekerja. Usia pekerja 

berhubungan dengan fisik para pekerja. Tingginya usia fisik tenaga kerja maka 

akan menurunkan produktifitas para pekerja, sedangkan tenaga kerja dengan usia 

fisik yang masih muda di nilai masih sangat produktif dalam bekerja. 
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Pengusaha dalam melakukan perekrutan juga mulai memperhatikan tingkat 

pendidikan para tenaga kerja. Pengusaha akan mulai memilah para tenaga kerja 

dengan tingkat pendidikan, dengan asumsi semakin tinggi tingkat pendidikan 

tenaga kerja maka akan memiliki keterampilan yang lebih baik, dibandingkan 

dengan tenag kerja yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Tingkat 

pendidikan sendiri menjadi perhatian pengusaha karna mereka 

mempertimbangkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi perusahaan dapat 

mengurangi pengeluaran untuk memberikan pelatihan keterampilan tenaga kerja. 

Perubahan upah minimum di harapkan memiliki pengaruh terhadap 

lapangan pekerjaan, serta memberi dampak kepada para tenaga kerja di uncovered 

sector yang berpindah menjadi tenaga kerja covered sector. Keterkaitan antara 

latar belakang serta perumusan masalah dengan variabel-variabel penelitian 

diuraikan dalam diagram alur berikut ini: 

 

Gambar 2.2Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan 

Tenaga kerja 

Rasio Upah 

Usia Pekerja 

Tingkat 

Pendidikan 

Lokasi 
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2.9 Hipotesis 

Berdasarkan tujuan penelitian dan studi empiris, maka hipotesis yang 

diajukan untuk diuji yaitu sebagai berikut: 

1. Perubahan rasio upah berpengaruh negatif terhadap keputusan tenaga kerja 

perkotaan di Covered Sector. 

2. Perubahan rasio upah berpengaruh negatif terhadap keputusan tenaga kerja 

pedesaan di Covered Sector. 

3. Perubahan rasio upah berpengaruh negatif terhadap keputusan tenaga kerja 

perkotaan di Uncovered Sector. 

4. Perubahan rasio upah berpengaruh negatif terhadap keputusan tenaga kerja 

perkotaan di Uncovered Sector. 



 
 

 

 

 

 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menguji 

teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan 

analisis data dengan menggunakan prosedur statistik. Analisis Kuantitatif 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh upah minimum di Covered sector dan 

Uncovered sector di Pulau Sumatera. Analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana pengaruh dan dampak variabel-variabel tersebut 

terhadap status pekerjaan dengan menggunakan Software SPSS 25. 

Jenis data yang digunakan adalah data panel individu yang diperoleh dari 

Sakernas. Data meliputi 10 Provinsi di Pulau Sumatera dengan jumlah populasi 58 

juta jiwa penduduk digunakan sampel sebesar 225.548 jiwa, sedangkan 

berdasarkan kelengkapan data yang tersaji,  data yang digunakan adalah runtutan 

tahun 2017 sampai 2019 dengan menggunakan data level individu.Variabel 

independen yang digunakan adalah rasio upah , tingkat pendidikan, usia, lokasi 

tempat tinggal, dan variabel dependen yang digunakan pekerja Covered sector, 

pekerja Uncovered sector, dan pengangguran. Deskripsi satuan pengukuran, jenis, 

dan sumber data dirangkum dalam Tabel 3.1 dan data input disajikan dalam 

lampiran. 
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3.2 Definisi Variabel Penelitian 

Definisi variabel dalam penelitian ini mencakup semua pengertian yang 

digunakan dalam memperoleh dan menganalisis data sesuai tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1.1 Upah Individu 

Upah nominal merupakan besaran upah yang diterima oleh seorang pekerja, 

pegawai ataupun buruh di dalam lingkungan usaha atau pekerjanya dengan 

satuan rupiah. 

1.2 Upah Minimum 

Upah minimum merupakan besaran upah yang di tetapkan oleh pemerintah 

untuk menetapkan standar upah para tenaga kerja. 

2.1 Covered sector 

Definisi pekerja Covered sector yaitu pekerja yang dilindungi oleh kebijakan 

upah minimum dimana tingkat upahnya lebih besar atau sama dengan upah 

minimum satuan Jiwa. 

2.2 Uncovered sector 

Definisi pekerja Uncovered sector merupakan pekerja  yang tidak dilindungi 

oleh kebijakan upah minimum dengan satuan jiwa. 

2.3 Penganguran 

Definisi pengangguran adalah jenis pekerja yang termasuk dalam angkatan 

kerja tetapi terus menerus mencari pekerjaan dengan satuan jiwa. 
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3 Usia Pekerja 

Definisi usia pekerja adalah tenaga kerja yang berusia lebih dari 15 tahun 

dengan satuan jiwa. 

4 Tingkat Pendidikan 

Definisi tingkat pendidikan adalah tenaga kerja yang berpendidikan lulus SD 

dengan satuan Jiwa. 

5 Lokasi 

Definisi lokasi adalah domisili tempat tinggal tenga kerja saat dilakukannya 

pendataan dengan satuan jiwa 

Tabel 3.1 Deskripsi Data Input 

 

Jenis Variabel Satuan Pengukuran 
Sumber Data 

Status Pekerjaan Dummy  

1 = Pengangguran 

2 = Uncovered 

3 = Covered 

Sakernas 

1. Tidak Bekerja 

2. Berusaha sendiri, usaha 

dibantu buruh tidak tetap, 

pekerja keluarga tidak 

dibayar, pekerja bebas 

dipertanian, non pertanian, 

pekerja keluarga tidak 

dibayar. 

3. Usaha dibantu buruh tetap 

dibayar dan buru/ karyawan/ 

pegawai. (B5.R24A) 

Rasio Upah Wi 

                    Wm 

 

Dummy 

Jika ≥ 1 bernilai 1 

Jika < 1 bernilai 0 

Sakernas 

0. Upah nominal kurang dari 

upah minimum 

1. Upah nominal sama atau 

diatas upah minimum 
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Jenis Variabel Satuan Pengukuran 
Sumber Data 

(B5.R28B1,2, B5.R28C1,2) 

Usia pekerja Dummy 

0 = ≥ 55 Tahun 

1 = < 55 Tahun 

Sakernas 

≥ 55 Tahun usia tidak produktif 

karena mempersiapkan pensiun 

< 55 Tahun usia produktif 

(B4_K8) 

Tingkat Pendidikan Dummy 

0 = ≤ Sekolah 

Menengah Pertama 

1 = > Sekolah 

Menengah Pertama 

Sakernas 

0. Point 1-7 

1. Point 8-16 

 

Lokasi Tempat Tinggal Dummy 

0 = Pedesaan 

1 = Perkotaan 

Sakernas 

Kabupaten/kota  

 

 

3.3 Model Penelitian 

 

Variabel dependen maupun variabel independen dalam model regresi 

tidak selalu bersifat kuantitatif, tetapi dapat pula bersifat kualitatif. Variabel 

kualitatif ini sering disebut sebagai variabel buatan atau variabel dummy. 

Dalam beberapa literature disebut pula variabel indikator, variabel biner, 

variabel dikotomi, dan variabel kategori. Variabel kualitatif biasanya 

menunjukkan ada tidaknya kualitas suatu atribut, seperti laki-laki atau 

perempuan, hitam atau putih, dll (Widarjono, 2013). Salah satu metode 

mengkuantifikasi atribut-atribut tersebut adalah dengan membentuk variabel-

variabel artifisial yang memperhitungkan nilai-nilai 0 atau 1, 0 menunjukkan 

ketiadaan sebuah atribut dan 1 menunjukkan keberadaan atribut itu. 
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Pada kasus-kasus penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

antara suatu variabel dimana variabel terikatnya berupa data kategorik, maka 

analisis regresi linear standar tidak bisa dilakukan, oleh karena itu salah satu 

pendekatan yang dapat dilakukan adalah regresi logistik (Gujarati, 2006). 

Model logistik dengan tiga kategori, terdapat dua fungsi logit sebagai berikut: 

• Fungsi logit untuk Y=1 relatif terhadap fungsi logit untuk Y=0  

• Fungsi logit untuk Y=2 relatif terhadap fungsi logit untuk Y=0  

Kategori Y=0 disebut sebagai kategori rujukan atau 

pembanding (reference group). 

Model ekonometrika yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh Upah 

minimum, terhadap tenaga kerja Covered sector dan Uncovered sector di Pulau 

Sumatera menggunakan multinominal logit model analisis penelitian ini di 

persentasikan sebagai berikut : 

Pi = F(z) = (βo+β1Xi) = 
1

1+𝑒−𝑧𝑖
 =  

1

1+𝑒−(𝛽𝑜+𝛽1𝑥1)
 

Pi= 1

1+𝑒−𝑧𝑖
 = 

𝑒𝑧𝑖

1+𝑒𝑧𝑖
 

Probabilitas bekerja di uncovered sector (1-Pi) : 

1-Pi=1- 
1

1+𝑒−𝑧𝑖
 = 

1

1+𝑒𝑧𝑖
 

Rasio probabilitas bekerja di covered sector atau di uncovered sector ( odds ratio) 

𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 = ( 

1

1+𝑒−𝑧𝑖
 ) (

1+𝑒𝑧𝑖

1
 ) = ezi   

Transformasi menjadi model logaritma natural (Ln) 

G1 (x) = ln [
Pr 𝑌=1|𝑥

𝑃𝑟𝑌=0|𝑥
]=βi0 + βi1X1 + βi2X2 + βi3X3 

Analog dengan binari logit untuk regresi tiga katagori, probabilitas untuk masing-

masing katagori adalah  
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Po= Pr ( Y= 0|x ) = 
1

1+𝑒𝑧1+𝑒𝑧2+𝑒𝑧3
 

P1= Pr ( Y= 1|x ) = 
1

1+𝑒𝑧1+𝑒𝑧2+𝑒𝑧3
 

P2= Pr ( Y= 2|x ) = 
1

1+𝑒𝑧1+𝑒𝑧2+𝑒𝑧3
 

di mana variabel dependen, P, mengacu pada kategori pekerjaan dan x adalah 

seperangkat variabel independen sebagai berikut: (1) rasio upah , (2) kelompok 

usia bekerja, (3) pendidikan, (4) Tempat tinggal ( Kota/Desa ) 

Dimana : 

P1 

P2 

P0 

ezi 

ez1 

ez2 

ez3 

ez4 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

 

Tenaga Kerja Covered Sector  (Dummy) 

Tenaga Kerja Uncovered sector (Dummy) 

Pengangguran ( Dummy) 

1,2......3variabel independent 

Rasio Upah  (Dummy) 

Kelompok usia kerja  (Dummy) 

Tingkat pendidikan  (Dummy) 

Tempat tinggal  (Dummy) 

Model persamaan yang terbentuk : 

Penelitian ini memiliki variabel dependent sebanyak tiga katagorik, maka model 

persamaan regresi yang terbentuk yaitu sebanyak J-1 ( 3-1 ) regresi multinominal 

yang terbentuk sebagai berikut:  

1. Ln( 
𝑃 (𝑈𝑛𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑)

𝑃 (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛)
 ) = ɑ + Rasio upah + Usia + lokasi + Pendidikan 

2. Ln( 
𝑃 (𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑)

𝑃 (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛)
 ) = ɑ + Rasio upah + Usia + lokasi + Pendidikan 

3.4 Uji signifikansi Variabel Independent Terhadap Variabel Dependent 

Penelitian ini menggunakan 2 pengujian untuk mengetahui apakah adanya 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independent, adapun uji yang 

dilakukan antara lain uji parameter secara serentak dan uji parameter secara 

parsial. 
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I. Uji Parameter Serentak. 

Pengujian parameter secara sentak digunakan untuk menetahui apakah upah 

riil, tingkat pendidikan, usia, dan lokasi tempat tinggal secara bersama – sama 

mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerja, yaitu dengan membandingkan 

chisquare hitung dan chiesquare tabel. Rumusan hipotesis : 

H0 : Tidak ada satupun variabel independent yang secara statistik signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

HI : Minimal terdapat satu buah variabel independent yang secara 

statistikmempengaruhi variabel dependen. 

Kriteria Pengujian :  

G2 > X2 (ɑ;df ) 

Membandingkan nilai Chisquare hitung dan Chisquare tabel dengan taraf ɑ 

sebesar 5 persen dan derajat kebebasa ( df ) jumlah variabel. 

P-value < ɑ 

Membandingkan p-value dengan ɑ 5 persen 

II. Uji Secara Parsial  

Pengujian parameter secara parsial dalam penelitian ini digunakan untuk 

menetahui apakah upah riil, tingkat pendidikan, usia, dan lokasi tempat tinggal 

mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerja, yaitu dengan membandingkan  

P-value deangan tingkat ɑ = 0.05 persen . Rumusan hipotesis : 

H0 : βi = 0 ( Koefisien logit tidak signifikan terhadap model ). 
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HI : βi ≠ 0 (Koefisien logit signifikan terhadap model ) 

Kriteria uji: 

P-value < ɑ = 0.05 persen 

III. Odds Ratio 

Interpretasi regresi logistik ordinal dapat dijelaskan dengan odds ratio. 

Odds adalah cara penyajian probabilitas yang menjelaskan probabilitas bahwa 

kejadian tersebut akan terjadi dibagi dengan probabilitas bahwa kejadian tersebut 

tidak akan terjadi (Widarjono, 2013). Odds adalah rasio probabilitas sukses (π) 

terhadap probabilitas gagal ( 1-π). Nilai odds bernilai positif. 

0  odds   

Nilai Odds ratio (ψ) dapat digunakan untuk menjelaskan kekuatan 

assosiasi dua variabel. Saat X dan Y adalah Independen, π1 = π2 , sehingga nilai 

Odds 1 = Odds 2 dan odds ratio (ψ) adalah 1 (Gujarati, 2006). Sebagai contoh 

jika nilai odds ratio (ψ) = 4, berarti peluang sukses empat kali untuk satu kali 

kegagalan. Penduga untuk odds ratio pada regresi logistik ordinal diberikan 

sebagai berikut : 

(ψ)= exp (β) 

dimana  j: Nilai dugaan untuk parameter βj 

IV. Tingkat Kemampuan Model Pseudo R Square 

Dalam  regresi  logistik, tidak ada  R2  seperti  yang terdapat  dalam regresi 

linier. Ada beberapa langkah  yang dimaksudkan  untuk meniru analisis  R2. Pada 

analisis regresi logistik R Square disebut sebagai Pseudo R Square. 
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Interpretasidari R Square dan Pseudo R Square tidaklah sama, tetapi 

penyimpangannya dapat dianggap sebagai ukuran seberapa buruk model cocok 

(kurangnya kecocokan antara nilai-nilai yang diamati dan diprediksi), (Gujarati, 

2006) 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menggunakan model probabilitas multinominal logit dengan 

data panel 2017 sampai 2019, dimana data yang digunakan adalah data level 

individu yang di dapat dari hasil survei Sakernas. Dari hasil analisis data yang 

telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Keputusan tenaga kerja Covered Sector dan Uncovered Sector di perkotaan 

dan pedesaan, dilihat dari probabilitas rasio upah pekerja terhadap upah 

minimu memiliki respon yang sama, pekerja dengan rasio upah kurang dari 

upah minimum memiliki keputusan yang lebih besar untuk bertahan pada 

sektornya dibandingkan dengan pekerja dengan rasio upah lebih dari atau 

sama dengan upah minimum untuk memilih menjadi pengangguran.  

2.  Penerapan kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah 

Provinsi di Pulau Sumatera dirasa belum maksimal dilakukan oleh para 

pengusaha, hal ini dapat dilihat dari jumlah probabilitas pekerja dengan rasio 

upah kurang dari upah minimum memiliki keputusan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pekerja dengan upah lebih dari atau sama dengan upah 

minimum dalam menentukan keputusan. 

5.2 Saran 

1. kebijakan upah minimum yang telah ditetapkan seharusnya diterapkan oleh 

para pengusaha, pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan lebih 
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berperan aktif dalam mengawasi penerapan upah minimum, sehingga para 

pengusaha tidak lagi memberikan upah kepada pekerja kurang dari besaran 

upah minimum yang ditetapkan. 

2. Apabila dalam pelaksanaannya masih didapati pengusaha yang tidak 

menerapkan pengupahan berdasarkan upah minimum pemerintah bisa 

memberi tindakan tegas seperti memberikan denda agar menimbulkan efek 

jera pada pelaku usaha, sebaliknya untuk pengusaha yang menerapakan 

kebijakan upah minimum dapat diberikan penghargaan bisa berupa 

pengurangan pajak hal ini dirasa mampu membantu pengusaha dalam 

menekan pengeluarannya.   

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi 

terkait kebijakan upah minimum dengan menambahkan variabel sosial 

lainnya yang belum dimasukkan ke dalam penelitian ini. 
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