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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Industri 

 

 

1. Pengertian Industri 

 

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 

tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. 

Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam 

dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih 

lanjut, misalnya kapas untuk inddustri tekstil, batu kapur untuk industri 

semen, biji besi untuk industri besi dan baja.  

 

Dampak Positif Pembangunan Industri, yaitu: 

1. Terbukanya lapangan kerja 

2. Terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat 

3. Pendapatan/kesejahteraan masyarakat meningkat 

4. Menghemat devisa negara 

5. Mendorong untuk berfikir maju bagi masyarakat 
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6. Terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri 

7. Penundaan usia nikah  

2. Industri Kecil 

Industri kecil adalah kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah 

penduduk yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak 

terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat juga diartikan sebagai 

usaha produktif diluar usaha pertanian, baik itu merupakan mata 

pencaharian utama maupun sampingan (Tambunan, 1999). Industri kecil 

merupakan industri yang berskala kecil dan industri rumah tangga yang 

diusahakan untuk menambah pendapatan keluarga. 

  

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) membedakan 

kategori-kategori industri kecil : 

1. Industri Kecil Modern 

Menurut Deperindag, yang meliputi industri kecil modern adalah yang  

- Menggunakan teknologi proses madya (intermediate process               

technologies). 

     - Menggunakan skala produksi terbatas. 

     - Tergantung pada dukungan litbang dan usaha-usaha perekayasaan 

        (industri besar).  

    - Dilibatkan dalam sistem produksi industri besar dan menengah dan 

      dengan sistem pemasaran domestik dan ekspor. 

    - Menggunakan mesin khusus alat perlengkapan modal lainnya. 
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 Dengan kata lain, industri kecil modern mempunyai akses untuk   

menjangkau sistem pemasaran yang relatif telah berkembang dengan 

baik di pasar domestik atau pasar ekspor. 

2. Industri Kecil Tradisional 

Industri kecil tradisional memiliki ciri-ciri : 

- Teknologi proses yang digunakan secara sederhana. 

- Mesin yang digunakan dan alat perlengkapan modal relatif lebih 

       sederhana.  

    - Lokasi di daerah pedesaan. 

    - Akses untuk menjangkau pasar di luar lingkungan langsungnya yang 

       berdekatan terbatas. 

 

3. Industri Kerajinan Kecil 

 

Industri Kerajinan Kecil meliputi berbagai industri kecil yang sangat 

beragam mulai industri kecil yang menggunakan teknologi sederhana 

sampai teknologi proses madya bahkan teknologi maju. Selain 

potensinya untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan 

untuk memperoleh pendapatan bagi kelompok-kelompok yang 

berpendapatan rendah terutama di pedesaan, industri kerajinan kecil 

juga didorong atas landasan budaya yakni mengingat peranan 

pentingnya dalam pelestarian warisan budaya Indonesia. 
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B. Tenaga kerja 

 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu 

negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan 

tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut 

telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia 

adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang 

yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat 

mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 

17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang 

menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk 

tenaga kerja. 

2. Pengertian Angkatan kerja 

 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun 

yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun 

yang sedang aktif mencari pekerjaan. 

Angkatan Kerja = Yang Bekerja + Penganggur  

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


24 
 

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau 

demand dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan 

ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan 

kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar 

kerja. Seseorang dalam pasar kerja berarti dia menawarkan jasanya untuk 

produksi, apakah dia sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Besarnya 

penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat employment) 

dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut. 

Selanjutnya besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi 

oleh tingkat upah. 

 

3. Konsep Produksi Dan Modal Tenaga Kerja 

Proses produksi merupakan proses mengolah input untuk menghasilkan 

barang dan jasa. Jumlah output akan dipengaruhi oleh besar atau kecilnya 

input dan teknologi yang digunakan. Hubungan antara jumlah penggunaan 

input dan jumlah output yang dihasilkan, dengan tingkat teknologi tertentu 

disebut fungsi produksi. Input dalam kegiatan produksi dapat 

dikelompokkan menjadi input tetap atau fixed input dan input variabel atau 

variable input. Input tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya selalu 

tetap meskipun jumlah outputnya berubah, misalnya peralatan dan mesin-

mesin. Input variabel merupakan faktor produksi yang jumlahnya selalu 

berubah apabila output berubah, misalnya tenaga kerja dan bahan baku. 

Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang mencerminkan suatu 

hubungan yang sangat mendasar. Dengan semakin banyaknya input 
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variabel yang digunakan sementara input lain tetap, produktivitas akan 

menurun. Produsen harus menentukan jumlah tenaga kerja yang tepat 

untuk menjaga tingkat produktivitasnya. 

Faktor produksi juga dikenal dengan istilah input dan output. Hubungan di 

antara faktor-faktor produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi 

produksi.  produksi dapat berbentuk tabel atau matematis yang 

menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan berdasarkan 

suatu kelompok input yang dispesifikasikan , dengan mengingat teknologi 

yang ada. Hubungan di antara faktor-faktor produksi yang diciptakannya 

dinamakan fungsi produksi. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam 

bentuk sebagai berikut: (Sukirno ,1994: 190)  

            Q = f (Κ, L,R,T )   

Dimana: 

Q = Jumlah Produksi 

K = Jumlah stok modal 

L = Jumlah Tenaga Kerja / keahlian keusahawan 

R = Kekayaan Alam 

T = Tingkat Teknogi 

 

Dalam faktor produksi dikenal the law of diminishing return (hukum hasil 

yang semakin berkurang) yang menjelaskan sifat pokok dari pertautan di 

antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan. Bila suatu 

macam input ditambah penggunaannya sedangkan input-input lainnya 

tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu 
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unit input yang ditambahkan tadi mula-mula naik, tapi setelah mencapai 

suatu tingkat tertentu tambahan output akan semakin menurun bila input 

tersebut terus ditambah. 

 

a. Modal Produksi 

 

Menurut ilmu ekonomi modal adalah barang-barang modal (real 

capital goods) yang meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk 

menunjang kegiatan produksi barang-barang lain, termasuk yang 

menghasilkan jasa dan modal berupa uang (money capital) yang 

tersedia di perusahaan untuk membeli mesin-mesin serta faktor-faktor 

produksi. 

Modal uang  (money capital) adalah dana yang digunakan untuk 

membeli barang-barang modal dan faktor produksi lainnya. Yang 

dimaksud modal dalam faktor produksi ini adalah barang-barang 

modal  (real capital goods), yaitu setiap barang yang digunakan dalam 

kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa lain, misalnya 

mesin-mesin, pembangkit tenaga listrik, gedung, jalan raya, gudang, 

serta peralatan-peralatan lainnya.  

b. Modal Tenaga Kerja 

 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam 

proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa disamping faktor 

nilai investas, bahan baku, dan teknologi. Penggunaan tenaga kerja 

sebagai variabel dalam proses produksi lebih ditentukan oleh pasar 
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tenaga kerja, dalam hal ini dipengaruhi oleh upah tenaga kerja dan 

harga outputnya (Nopirin, 2000). Produktivitas tenaga kerja sangat 

dipengaruhi oleh tingkat upah, oleh karena itu upah yang memadai 

sangat mempengaruhi dalam proses produksi. Selain itu apresiasi, atau 

penghargaan terhadap tenaga kerja dapat menjadi nilai lebih yang 

mendorong tenaga kerja untuk lebih termotivasi dalam bekerja.  

  

4. Konsep Permintaan Tenaga Kerja Memandang Dari Sisi Input Dan 

Output 

 

Manusia sebagai pelaku utama dalam pasar tenaga kerja tidak dapat 

disamakan dengan benda lain pada pasar faktor produksi, manusia 

memiliki karakter-karakter tersendiri yang tidak dapat dimiliki oleh pelaku 

utama pada pasar faktor produksi selain pasar faktor produksi tenaga kerja. 

Manusia mengeluarkan tenaga dan pikiran agar mendapatkan balas jasa 

berupa upah. Beberapa pertimbangan yang dapat dibedakan antara 

manusia sebagai pelaku yang menawarkan tenaga agar mendapat upah 

pada pasar faktor produksi tenaga kerja dengan pelaku penawaran pada 

pasar selain daripada faktor produksi tenaga kerja adalah : 

1. Tenaga kerja tidak dapat disimpan untuk dijual ketika keadaan 

pasar yang lebih baik (upah lebih tinggi).  

2. Tenaga kerja tidak dapat dengan mudah berpindah tangan atau 

berpindah dari daerah yang berlebihan ke tempat yang kekurangan 

tenaga kerja. 
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Dewasa ini, produktivitas individu mendapat perhatian yang cukup besar. 

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sebenarnya produktivitas 

manapun bersumber dari individu yang melakukan kegiatan. Namun 

individu yang dimaksudkan adalah individu sebagai tenaga kerja yang 

memiliki kualitas kerja yang memadai. 

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan 

masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang 

sebenarnya terlaksana. Apabila masukan yang sebenarnya digunakan 

semakin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, 

tetapi semakin kecil masukan yang dapat dihemat, maka semakin rendah 

tingkat efisiensi. Pengertian efisiensi disini lebih berorientasi kepada 

masukan sedangkan masalah keluaran (output) kurang menjadi perhatian 

utama. 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi 

kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi 

perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka 

walaupun  terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. 

Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bahwa seberapa jauh 

telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi dan harapan. Konsep ini 

hanya dapat berorientasi kepada masukan, keluaran, atau keduanya. 

Disamping itu kualitas juga berkaitan dengan proses produksi yang akan 

berpengaruh pada kualitas hasil yuang dicapai secara keseluruhan.  
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Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan kepada teori 

neoklasik, dimana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa seorang 

pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga (price taker). Dalam hal 

memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah 

karyawan yang dapat dipekerjakan.  

Fungsi permintaan suatu perusahaan akan tenaga kerja didasarkan pada : 

(1) tambahan hasil marjinal yaitu tambahan hasil (output) yang 

diperoleh pengusaha dengan penambahan seorang 

pekerja.Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil 

marjinal atau marjinal physical product dari tenaga kerja (MPPL). 

(2)  penerimaan marjinal yaitu jumlah uang yang akan diperoleh 

pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut. Jumlah uang 

ini dinamakan penerimaan marjinal atau marjinal revenue (MR). 

Penerimaan marjinal disini merupakan besarnya tambahan hasil 

marjinal dikalikan dengan harga per unit, sehingga MR = VMPPL 

= MPPL . P 

(3)  Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih besar dari biaya 

marjinal, maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah 

keuntungan pengusaha, sehingga pengusaha akan terus menambah 

jumlah karyawan selama MR lebih besar dari tingkat upah (w) . 

Semakin tinggi permintaan masyarakat akan barang-barang yang 

dihasilkan oleh sektor industri, maka jumlah tenaga kerja yang 

diminta oleh suatu perusahaan akan semakin meningkat dengan 
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asumsi tingkat upah tetap (Simanjuntak, 1998). . Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  permintaan tenaga kerja dengan tingkat upah tetap. 

Keterangan : 

VMPP = Value Marginal Physical Product of Labor (Nilai 

Pertambahan Hasil Marjinal Tenaga Kerja) 

P = Harga jual barang per unit 

DL = Permintaan Tenaga Kerja 

W = Upah 

L = Tenaga Kerja 

 

Peningkatan jumlah tenaga kerja oleh perusahaan tidak dilakukan untuk 

jangkapendek, walaupun permintaan masyarakat terhadap produk yang 

dihasilkan tinggi.Dalam jangka pendek, perusahaan akan lebih 

mengoptimalkan jumlah tenaga kerja yang ada dengan penambahan jam 

kerja atau penggunaan mekanisasi, sedangkan dalam jangka panjang, 

kenaikan jumlah permintaan masyarakat akan direspon oleh perusahaan 

D 1 Upah 

W 

VMPP 

L* 

DL= VMPPL . P 

L 1 
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dengan menambah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Hal ini berarti 

terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru. 

 

Suatu perusahaan akan melakukan penyesuaian penggunaan tenaga kerja 

tergantung dari tingkat upahnya. Jika w mengalami penurunan, maka 

perusahaan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Penurunan tingkat upah ini dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 6. Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Menurun 

Pada Gambar 6, kurva DL melukiskan besarnya nilai hasil marjinal 

tenaga kerja (VMMPL) untuk setiap penggunaan tenaga kerja. Dengan 

kata lain, menggambarkan hubungan antara tingkat upah (W) dan 

penggunaan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh titik L1, dan L*. Pada 

Gambar 6, terlihat bahwa pada kondisi awal tingkat upah berada pada 

W1 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L1. Jika tingkat upah 

di suatu perusahaan diturunkan menjadi W*, maka jumlah tenaga kerja 

yang diminta meningkat menjadi L*.  

DL = VMMPL (MPPL . 

P 

L* L 

1 

W* 

W 1 

Upah 

E 



32 
 

a.    Determinasi Permintaan Tenaga Kerja 

 

Permintaan tenaga kerja oleh seorang pengusaha ditentuka oleh 

faktor-faktor diantaranya: 

 

1. Tingkat Upah  

 

Biaya produksi perusahaan dipengaruhi oleh tingkat upah para 

tenaga kerja. Apabila harga per unit produk yang dijual ke 

konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah 

mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk 

tersebut. Sehingga akan muncul perubahan skala produksi 

yang disebut efek skala produksi (scale effect) dimana sebuah 

kondisi yang memaksa produsen untuk mengurangi jumlah 

produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat 

mengurangi tenaga kerja perusahaan.  

2. Teknologi  

Teknologi berpengaruh dalam menentukan permintaan tenaga 

kerja yaitu  kemampuan mesin untuk menghasilkan produk 

dalam kuantitas yang jauh lebih besar dari pada kemampuan 

manusia. Misalnya, mesin pengemasan produk makanan yang 

dulunya berbasis tenaga kerja manusia dan beralih ke mesin-

mesin dan robot akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja 

manusia lebih rendah untuk memproduksi makanan tersebut. 

3. Produktivitas tenaga kerja  
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Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan 

oleh berapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. 

Apabila untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu 

dibutuhkan 50 karyawan dengan produktivitas standar yang 

bekerja selama 9 bulan. Namun dengan karyawan yang 

produktivitasnya melebihi standar, proyek tersebut dapat 

diselesaikan oleh 25 karyawan dengan waktu 9 bulan.  

4. Kualitas Tenaga Kerja  

Pembahasan mengenai kualitas ini berhubungan erat dengan 

pembahasan mengenai produktivitas. Karena dengan tenaga 

kerja yang berkualitas akan menyebabkan produktivitasnya 

meningkat. Kualitas tenaga kerja ini tercermin dari tingkat 

pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kematangan 

tenaga kerja dalam bekerja. 

 

5. Fasilitas Modal  

 

Dalam prakteknya faktor-faktor produksi, baik sumber daya 

manusia maupun yang bukan sumber daya alam dan lain-lain, 

seperti modal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan 

barang atau jasa. Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-

faktor produksi yang lain konstan, maka semakin besar modal 

yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja. 

Misalnya, dalam suatu industri air minum, dengan asumsi 

faktor-faktor lain konstan, maka apabila perusahaan 
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menambah modalnya, maka jumlah tenaga kerja yang diminta 

juga bertambah. 

 

5. Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja  

 

Elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat 

kepekaan/respon dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan 

akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas 

permintaan tenaga kerja terhadap perubahan dari suatu faktor 

penentunya (harga barang itu sendiri, harga barang lain / penghasila 

konsumen) menunjukka derajat kepekaan akan barang tersebut 

terhadap perubahan faktor-faktor di atas (Boediono, 1999). 

Payaman Simanjuntak (1985) menyatakan bahwa konsep elastisitas 

dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk 

suatu periode tertentu.  

 

             Tabel 4. Nilai Elastisitas. 

 

Koefisien Elastisitas 

n = 0 Inelastis sempurna 

0 < n < 1 Inelastis 

n = 1 Elastis uniter 

1 < n < ∞ Elastis 

n = ∞ Elastis sempurna 

    Sumber: (Iskandar Putong, 2013)  

Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa inelastis sempurna, 

maka variabel penelitian tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 
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kerja. Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa inelastis, maka 

variabel penelitian tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa elastis uniter, maka 

variabel penelitian berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa elastis, maka variabel 

penelitian sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Apabila hasl perhitungan menunjukkan bahwa elastic sempurna, maka 

veriabel penelitian amat sangat berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja, perubahan sedikit saja pada variabel penelitian akan 

berdampak sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja.  

 

6. Teori Dualitas 

Beattie and Robert Taylor (dalam Faridh Fadli, 2011: 32) menjelaskan 

bahwa , aktivitas pengadaan faktor produksi dan penawaran produk 

harus sejalan dengan tujuan perusahaan untuk maksimisasi pendapatan 

bersih (keuntungan). Pendekatan dualitas akan sangat bermanfaat 

karena merupakan cara yang mudah untuk: (1) spesifikasi variabel dan 

untuk mendapatkan persamaan permintaan faktor produksi dan 

penawaran produk dibandingkan dengan pendekatan primal, dan (2) 

juga berguna untuk menurunkan spesifikasi fungsional untuk estimasi 

ekonometrika atas persamaan permintaan faktor produksi dan 

penawaran produk yang konsisten dengan tujuan perusahaan 

(maksimisasi keuntungan). Pendekatan dual memungkinkan 

memungkinkan seseorang untuk memperoleh persamaan permintaan 



36 
 

faktor dan suplai produk dengan menggunakan deferensial parsial dari 

fungsi ojektfnya (fungsi keuntungan yang tak langsung atau fungsi 

keuntungan non kondisioal). Namun di dalam leteratur dualitas 

cenderung memformulasi fungsi keuntungan berupa fungsi keuntungan 

langsung yang kondisional. Dalam pengunaan pendekatan dual terdapat 

beberapa asumsi yang digunakan, yaitu : (1) semua derivasi dari fungsi 

ojektifnya hanya berkenaan dengan perusahaan yang bukan penentu 

harga, walaupun dualitas itu sendiri dapat diperluas untuk beberapa 

jenis kompetisi yang tidak sempurna; (2) semua faktor yang ada 

merupakan variabel, dan (3) untuk selanjutnya persamaan keuntungan 

disajikan tanpa komponen biaya tetap. 

Ilustrasi mengenai dualitas berikut ini adalah dalam rangka memberikan 

gambaran umum tentang proses pembentukan persamaan permintaan 

faktor dan penawaran produk dengan menggunakan pendekatan 

dualitas.  

Persamaan suplai produk dan permintaan faktor diturunkan untuk kasus 

produk tunggalnya dari mkasimisasi keuntungannya. Proses 

pembentukan persamaan permintaan faktor dan penawaran produk 

tersebut diawali dengan pendekatan primal, yaitu menyajikan fungsi 

keuntungan langsung sebagai berikut: 

      ∑      

 

   
..............................(1) 

Subjek untuk fungsi produksi:   
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Fungsi Produksi:  Y= f(x1, x2, x3 ,..... xn)................(2) 

Fungsi Keuntungan Langsung:       (  )    iχi..........(3) 

Posisi laba optimum akan dicapai pada saat derivatif pertama fungsi 

keuntungan langsung disamakan dengan nol, seperti yang disajikan 

berikut ini 

  

   
   

  

    
    (  )       

p. ƒ
1
(χi)-ri=0 atau  ri=p. ƒ

1
(xi) atau  ri=p.dY/dXi 

untuk kasus dua variabel input: 

r1 = p.dY/dX1 .............................................(4) 

r2 = p.dY/dX1..............................................(5) 

penyelesaian simultan dari persamaan (4) dan (5) akan memberikan 

persamaan permintaan faktor ke i berikut ini: 

X*i = x*1 (p,r1,r2)......................................(6) 

X*1 = x*2 (p,r1,r2)......................................(7) 

Keterangan : 

Xi  : kuantitas permintaan faktor i optimum. 
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P    : harga output 

ri  : harga faktor i (i : 1,2,....n) 

ƒ 1 xi (Xi) = dy / dXi : derivatif parsial fungs produksi (persamaan 2). 

Untuk memperoleh persamaan penawaran produk dengan cara 

menstubstitusi persamaan (6) dan (7) ke dalam fungsi produksi 

(persamaan 2). Persamaan penawran produk tersebut adalah: 

Y* = y* (p, r1, r2) .................................(8) 

Persamaan (6) merupakan persamaan permintaan faktor produksi ke 1 

dan persamaan (7) adalah persamaan permintaan faktor produksi ke 2, 

dan persamaan (8) merupakan persamaan penawaran produk optimal. 

C. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Romadhansya Indra Setiyadi, Purbayu Budi Santosa  

  

Analisis penyerapan tenaga kerja pada industri rokok di Kabupaten 

Kudus tahun 1993-2010. Dalam penelitian ini metode yang akan 

digunakan adalah metode analisis regresi yakni analisis regresi 

berganda yang ditransformasikan ke logaritma berganda dengan 

menggunakan Logaritma Natural (Ln).   

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

industri rokok di Kabupaten Kudus. Variabel kebijakan pemerintah 

yang dilambangkan dengan variabel dummy berpengaruh negatif dan 
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tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di 

Kabupaten Kudus. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang 

menyebutkan bahwa adanya kebijakan pemerintah tentang 

pengamanan rokok bagi kesehatan akan menurunkan jumlah tenaga 

kerja yang terserap secara signifikan. 

 

2. Penelitian Rizky Adrianto  

Judul penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil (studi kasus pada 

industri kerupuk rambak di Kelurahan Bangsal Kecamatan Bangsal, 

Kabupaten Mojokerto) .  Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dengan studi kasus 

pada industri krupuk rambak di Kecamatan Bangsal dipengaruhi 

oleh variabel bahan baku, nilai produksi dan modal kerja.  

Variabel nilai produksi merupakan variabel yang paling menentukan 

dalam penyerapan tenaga kerja pada industri krupuk rambak di 

Kecamatan Bangsal. Variabel nilai produksi juga mempunyai 

pengaruh positif dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap. 

Sehingga jika ada peningkatan pada nilai produksinya maka akan 

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap pada 

industri krupuk rambak tersebut. Variabel modal kerja memiliki 

pengaruh yang negatif dengan jumlah tenaga kerja. Artinya dengan 

adanya peningkatan modal justru pengusaha tidak akan menambah 

jumlah tenaga kerja,cenderung menambah jumlah bahan baku dan 
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memberikan lembur atau uang tambahan ketimbang menambah 

jumlah pekerjaan. 

3. Penelitian Dimas dan Nenik Woyanti  

 

Judul penelitian mengenai Penyerapan Tenaga Kerja Di DKI Jakarta 

Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Square). Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa  variabel PDRB, tingkat upah riil, 

investasi riil secara bersamasama berpengaruh secara signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Apabila PDRB 

meningkat sebesar satu persen maka penyerapan tenaga kerja akan 

meningkat . Jika upah meningkat  maka akan menurunkan 

penyerapan tenaga kerja. Jika investasi naik sebesar  maka akan 

menurunkan penyerapan tenaga kerja. 

 

4. Penelitian Ignatia Rohana Sitaggang dan Nachrowi Djalal Nachrowi 

Judul penelitain mengenai pengaruh struktur ekonomi pada 

penyerapan tenaga kerja sektoral. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa dari keseluruhan regresi data panel pada 9 sektor diperoleh 

perubahan jumlah penyerapan tenaga kerja di 9 sektor perekonomian 

yang dijelaskan oleh faktor-faktor populasi, output. Struktur 

ekonomi Indonesia secara nasiona mengalami perubahan dari sektor 

pertaia ke sektor-sektor lainnya. Adanya peningkatan dan penurunan 



41 
 

dalam jumlah penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh perubahan 

populasi, net migration output, dan juga upah.  

 

5. Penelitian Rini Sulistiawati 

Judul penelitian mengenai pengaruh upah minimum terhadap 

penyerapan tenaga kerja dan  kesejahteraan di provinsi di Indonesia. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upah berpengaruh signifikan 

dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga 

kerja. apabila terjadi kenaikkan tingkat upah maka berpotensi untuk 

menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang 

produktivitasnya rendah. 

Secara nasional, tenaga kerja yang mempunyai produktivitas paling 

rendah terjadi di sektor primer, sementara sektor sekunder 

merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja tetapi 

mempunyai produktivitas pekerja yang tinggi. Penyerapan tenaga 

kerja berpengaruh tidak signifika dan mempunyai hubungan yang 

positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa 

pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan 

masyarakat berjalan searah, artinya apabila penyerapan tenaga kerja 

meningkat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 


