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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan 

riil per kapita (Suparmoko, 1994). 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. 

Proses pembangunan suatu negara sering pula dikaitkan dengan proses 

Industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan salah satu perantara menuju 

proses pembangunan yang baik dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dengan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam pembangunan 

ekonomi suatu negara pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang cukup 

rentan dalam tingkat keberhasilan pembangunan, dimana pertumbuhan penduduk 

sering diiringi dengan pertambahan jumlah angkatan. Kondisi ini terjadi akibat 

jumlah lapangan pekerjaan yang pergerakannya lambat tidak mampu 

menyeimbangi kondisi pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis. 

Industrialisasi salah  satu  tujuannya adalah  untuk dapat  menyerap 

tenaga  kerja  yang semakin   meningkat   dengan   semakin   tingginya   laju   
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pertumbuhan   penduduk.   Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk 

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar 

tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan 

penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. 

Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan 

sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban 

masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya 

peningkatan keresahan sosial, serta manghambat pembangunan ekonomi dalam 

jangka panjang (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), 

2004). 

Pengertian  industri  menurut  Departemen  Perindustrian  adalah 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah 

jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai  yang lebih tinggi 

penggunannya, tidak termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri (Disperindag, 2012). 

Tujuan yang diharapkan agar tercapai melalui pembangunan industri 

antara lain (Fahmi Idris, 2012) : meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan 

kesempatan berusaha,  meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar 

dalam negeri, memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi 

perekonomian, mendukung perkembangan sektor infrastruktur, meningkatkan 

kemampuan teknologi. meningkatkan penyebaran industri,   memperkuat 

struktur industry, struktur perekonomian seimbang, meningkatkan kemakmuran 
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dan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan penerimaan devisa 

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi 

laju  pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. 

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan   kerja   dan   penciptaan   

lapangan   kerja   akan   menyebabkan   tingginya   angka pengangguran. 

Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mendorong terjadinya 

peningkatan keresahan sosial, serta manghambat pembangunan ekonomi dalam 

jangka panjang (Depnakertrans, 2004). Pertumbuhan perekonomian Jawa 

Tengah dan kontribusi dari masing- masing sector terhadap PDRB dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 berikut  ini. 
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TABEL 1.1 

PDRB PROVINSI JAWA TENGAH HARGA KONSTAN (TH 2000) 

TAHUN 1997-2013 

SEKTOR TAHUN 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Pertanian 23.447.766 24.295.685 25.143.605    26.124.205 26.417.424 27.725.086 

Pertambangan 

dan Penggalian 

987.601 1.023.315 1.059.028 1.100.330 1.190.371 1.227.651 

Industri 

Pengolahan 

33.152.310 34.351.166 35.550.022 36.936.472 37.164.561 39.193.652 

Listrik, Gas, dan 

Air Minum 

778.614 806.771 834.927 867.870 872.603 975.868 

Bangunan 4.723.345 4.894.151 5.064.956 5.262.490 5.532.343 6.116.817 

Perdagangan, 

Hotel            dan 

Restoran 

22.673.122 23.493.028 24.312.935 25.261.140 25,813,343 26.289.742 

Angkutan     dan 

Komunikasi 

4.650.838 4.819.022 4.987.206 5.181.707 5.577.204 5.872.915 

Keuangan, 

Persewaan   dan 

jasa perusahaan 

3.895.926 4.036.811 4.177.695 4.340.625 4.420.388 4.524.128 

Jasa-jasa 8.640.224 8.952.672 9.265.120 9.626.460 11.828.159 11.112.677 

Jumlah 102.949.746 106.672.621 110.395.494 114.701.304 118.816.396 123.038.536 

 

SEKTOR TAHUN 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pertanian 27.157.595 28.606.237 29.924.642 31.002.199 31.862.697 33.484.068 

Pertambangan 

dan Penggalian 

1.295.356 1.330.759 1.454.230 1.678.299 1.782.886 1.851.189 

Industri 41.347.172 43.995.611 46.105.706 48.189.134 50.870.785 53.158.962 
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Pengolahan 

Listrik, Gas, dan 

Air Minum 

980.306 1.065.114 1.179.891 1.256.430 1.340.845 1.404.668 

Bangunan 6.907.250 7.448.715 7.960.948 8.446.566 9.055.728 9.647.593 

Perdagangan, 

Hotel            dan 

Restoran 

27.666.472 28.343.045 30.056.962 31.816.441 33.898.013 35.626.196 

Angkutan     dan 

Komunikasi 

6.219.922 6.510.447 6.988.425 7.451.506 8.052.597 8.657.881 

Keuangan, 

Persewaan   dan 

jasa perusahaan 

4.650.861 4.826.541 5.067.665 5.399.608 5.767.341 6.218.053 

Jasa-jasa 12.941.524 13,663.399 14.312.739 15.442.467 16.479.357 17.741.755 

Jumlah 129.166.458 135.789.868 143.051.208 150.682.650 159.110.249 167.790.365 

SEKTOR TAHUN 

2009 2010 2011 2012 2013 

Pertanian 34.949.138 34.955.957 35.421.522 36,712,340.43 37,513,957.62 

Pertambangan 

dan Penggalian 

1.952.866 2.091.257 2.193.964 

2,355,848.88 2,504,980.10 

Industri 

Pengolahan 

54.137.598 61.390.101 65.528.810 

69,012,495.82 73,092,337.30 

Listrik, Gas, dan 

Air Minum 

1.482.643 1.614.857 1.684.217 

1,820,436.99 1,973,195.73 

Bangunan 10.300.647 11.014.598 11.712.447 12,573,964.87 13,449,631.46 

Perdagangan, 

Hotel            dan 

Restoran 

37.766.356 40.055.356 43.072.198 

46,719,025.28 50,209,544.03 

Angkutan     dan 9.260.445 9.805.500 10.645.260 11,486,122.63 12,238,463.10 
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Sumber: BPS, PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2013 

 

Sektor industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (Leading 

Sector). Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri   terhadap PDRB. Tabel 

1.1 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah 

memberikan kontribusi   atau sumbangan cukup besar terhadap PDRB di 

bandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu dengan rata-rata 

Rp45.404.804,13 juta rupiah. Selain sektor industri pengolahan,   sektor lain 

yang memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian di Provinsi Jawa 

Tengah adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Nilai PDRB ditiap 

sektor mengalami kenaikan tiap tahunnya selama periode tahun 1997 – 2013. 

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama 

pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Sektor 

industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan 

rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah perusahaan  

yang  mempunyai  tenaga  kerja  100 orang  atau  lebih,  industri  sedang  

adalah perusahaan  dengan  tenaga  kerja  20 orang  sampai  dengan  99 

Komunikasi 

Keuangan, 

Persewaan   dan 

jasa perusahaan 

6.701.533 7.038.128 7.503.725 

8,206,252.08 9,073,225.04 

Jasa-jasa 19.134.037 19.029.722 20.464.202 21,961,937.06 23,044,405.96 

Jumlah 175.685.263 186.995.476 198.226.345 210,848,424.06 223,099,740.34 
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orang,  industri  kecil  dan rumahtangga, adalah perusahaan dengan tenaga 

kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, dan industri rumah tangga adalah 

perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang (Badan Pusat 

Statistik, 2013). 

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 

terdapat 644,3 ribu perusahaan industri kecil dan menengah. Pada tahun 2011   

naik relatif kecil (0,04 persen) dibandingkan jumlah perusahaan tahun 

sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 1,93 juta orang. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa keberadaan industry kecil dan menengah 

merupakan satu hal yang penting dalam perekonomian di Jawa Tengah dan 

menjadi salah satu sector  yang dapat  menyerap tenaga  kerja  yang cukup  

besar.  Berikut adalah  perkembangan jumlah usaha dan tenaga kerja di sektor 

Industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Tengah. 
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Tabel 1.2 
Perkembangan Jumlah Usaha IKM dan Tenaga Kerja pada 

Industri Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 1997-2013 

 

Tahun Industri kecil dan 

Menengah 

Tenaga Kerja 

Jumlah 

(Unit) 

Laju 

Pertumbuhan 

Jumlah 

(Orang) 

Laju 

Pertumbuha 

1993 617.830 - 2421272 - 

1994 623.297 0,88 2437004 0,64 

1995 629.025 -0,91 2463476 8,40 

1996 623.297 2,40 2451687 -0,47 

1997 638.559 2,45 2512058 2,46 

1998 639.074 0,08 2506265 -0,23 

1999 640.426 0,21` 2526977 0,82 

2000 641.581 0,18 2541422 0,57 

2001 643.504 0,29 2558221 0,66 

2002 643.529 0,00 2558221 0,00 

2003 643.659 0,02 2569821 0,45 

2004 643.712 0,01 2631187 2,38 

2005 643.953 0,03 2636478 0,20 

2006 644.020 0,01 2672813 1,37 

2007 644.138 0,02 2702254 1,10 

2008 643.925 -0,03 2735299 1,22 

2009 643.680 -0,03 2764766 1,07 

2010 644101 0,06 2672448 -3,30 

2011 644334 0,03 2933200 9,71 

2012 645005 0,10 2583199 -2,72 

2013 645148 0,02 2887510 1,20 

 
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997 – 2013 

 

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah Industri Kecil dan Menengah serta 

Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan menengah tersebut. Pada tabel 1.2 

terlihat bahwa jumlah industri kecil dan menengah mengalami kenaikan yang 

fluktuatif dari yahun 1993-2013. Penurunan terjadi pada tahun 1995 sebesar -
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0,91% kemudian pada tahun 2007-2008 yang mengalami penurunan -0.03%. 

penurunan terendah dari 21 tahun ini adalah pada tahun 2001 yanf mengalami 

kenaikan sebesar 0,0001 saja. Jumlah tertinggi jumlah unit usaha terjadi pada 

tahun 2013 yang mencapai 645.148 unit usaha. Dan jumlah terkecil pada tahun 

1993 yaitu 617.830 unit. Meskipun sebagian bsear mengalami kenaikan, akan 

tetapi jumlah pertumbuhannya masih sangat kecil, yaitu 0,21%. 

Hal yang sama terjadi pada jumlah tenaga kerja di Industri Kecil dan 

Menengah Jawa Tengah tahun 1993-2013. Terlihat pada Tabel 1.2, meskipun 

sebagian besar terjadi kenaikan yang lebih tinggi dari jumlah unit usaha, akan 

tetapi penurunan di beberapa tahun juga terjadi. Pada tahun 1996 terjadi 

penurunan sebesar -0,47%, pada tahun 1998 sebesar -0,23%, di tahun 2010 

sebesae -0,33 kemudian pada tahun 2011 sebesar -2,72%. Perkembangan tertinggi 

terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 9,71% dan merupakan tahun dimana 

terjadi jumlah tertinggi tenaga kerja yang mencapai 2.933.200 juta jiwa. 

Fenomena tersebut tentunya menjadi salah satu alasan besar karena 

pertumnbuhan jumlah unit IKM dan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut 

justru mengalami pertumbuhan yang tidak begitu besar karena pertumbuhan yang 

tidak begitu besar jumlahnya. Jumlah tenaga kerja selain mengalami kenaikan 

juga terjadi penurunan padatahun tertentu yang tentunya menjadi hal yang 

kontradiktif bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Jawa Tengah. 

Beberapa kajian teoritis mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk 
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memperluas kesempatan kerja adalah melalui pengembangan industri terutama 

industri yang bersifat padat karya.  Pengembangan  industri  tersebut  akan  

menyebabkan  kapasitas  produksi  meningkat sehingga dapat menciptakan 

kesempatan kerja. Selain investasi swasta terdapat investasi pemerintah yang juga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah ini berupa 

pengeluaran pembangunan pemerintah dan alokasi anggaran pembangunan 

sektoral merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah, mungkin juga bagian 

dari permintaan agregat sehingga timbulnya permintaan yang berasal dari APBD 

di Provinsi Jawa Tengah akan berdampak positif terhadap tambahan output. 

Tambahan output ini akan menyebabkan tambahan kesempatan kerja karena 

banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output 

melalui kebijakan publik dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran. 

Melalui pengeluaran pembangunan pemerintah diharapkan mampu 

mempengaruhi besarnya kesempatan kerja dalam perekonomian (Hendra Esmara, 

1999). Secara teoritis, semakin besar nilai investasi yang  dilakukan maka  

semakin  besar  pula  tambahan penggunaan tenaga  kerja  (Suparmoko,1994). 

Selain investasi, faktor yang seringkali menjadi permasalahan dalam 

ketenagakerjaan adalah yang berkaitan dengan upah. Menurut Payaman J. 

Simanjuntak (2002) permintaan tenaga kerja memiliki hubungan antara tingkat 

upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam 

jangka waktu tertentu. Penentuan besarnya upah minimum menjadi salah satu 

faktor yang berkaitan dengan kemampuan dari masing-masing usaha IKM. 
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Secara praktis tenaga kerja berharap akan mendapatkan tingkat upah yang lebih 

besar sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Namun sebaliknya 

jika pengusaha memberikan upah yang tinggi maka operasional dan biaya 

produksi akan semakin besar sehingga tingkat keuntungan akan semakin 

rendah. Dengan demikian jika tuntutan upah semakin tinggi maka untuk menjaga 

biaya operasional dan biaya produksi tetap sama maka kemungkinan besar 

pengusaha akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Hal ini dapat berakibat pada 

rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja (Payaman J. Simanjuntak, 

2002). 

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu juga dikaitkan dengan hukum 

permintaan. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini  dipengaruhi oleh 

perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain  yang mempengaruhi permintaan 

hasil (Sony Sumarsono, 2003). Hal ini berkaitan dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Semakin tinggi upah atau gaji yang telah 

diberikan, maka akan mengakibatkan semakin sedikitnya permintaan tenga kerja, 

begitu sebaliknya dengan hukum permintaan. 

 

Dengan latar belakang diatas sehingga peneliti ingin meneliti apakah 

variabel- variabel yang ada dalam ulasan diatas benar- benar berpengaruh 

terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah dengan judul 
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penelitian PENGARUH NILAI INVESTASI, JUMLAH UNIT USAHA DAN 

UPAH MINIMUM TERHADAP PERMINTAAN TENAGA KERJA INDUSTRI 

KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA TENGAH.   

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam 

penelitan ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh nilai investasi terhadap permintaan tenaga kerja pada 

industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah nilai unit usaha terhadap permintaan tenaga kerja 

pada industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah? 

3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja pada 

industri kecil menengah di provinsi Jawa Tengah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh jumlah unit usaha terhadap permintaan tenaga kerja 

pada industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah 

2. Mengetahui pengaruh nilai investasi terhadap permintaan tenaga kerja pada 

industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah. 
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3. Mengetahui pengaruh Upah Minimum yang berlaku terhadap permintaan 

tenaga kerja pada industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk dapat 

menerapkan ilmu dan pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku kuliah 

dan untuk menambah wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu 

membandingkan antara teori yang diterima di dalam perkuliahan dan praktik 

dilapangan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

     Dapat memberikan bahan masukan yang bermanfaat bagi pengambil 

keputusan serta sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk 

melakukan penelitian dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Dinas-dinas Terkait 

Dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan 

dalam hal industri kecil dan menengah sehingga dapat menyeimbangkan 

penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi dampak  pengangguran di 

provinsi Jawa Tengah. 
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E. Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data time 

series dari tahun 1993-2010. Data diperoleh dari instansi- instansi pemerintah 

yang terkait yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas perindustrian dan 

perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, maka model yang digunakan adalah analisis data regresi 

linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (Ordinary Least Square) 

dan fungsi persamaan Cobb-Douglas. Fungsi persamaan Cobb- Douglas  dalam  

penelitian  ini  akan  memperlihatkan hubungan   antara   penyerapan   tenaga   

kerja   pada   sektor industri   kecil  dan menengah yang   diakibatkan   oleh  nilai 

investasi, jumlah unit usaha dan Upah minium, yang dapat ditulis dengan 

persamaan sebagai  berikut (Soekartawi, 2003): 

Y         =         β0 + X1 
β1 + X2 

β2 + X3 
β3 + e 

Sementara penelitian ini menggunakan persamaan yang merupakan 

replikasi dari penelitian Abdul Karib dengan judul “Analisis Pengaruh 

Produksi, Nilai Investasi Dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Barat” yang ditulis sebagai berikut :   

Y =  β0 + β1  X1 + β2  X2 + β3 X3 + e 

Keterangan : 

Y   = Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil;  

X1  = Variabel investasi; 
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X2  = Variabel Jumlah Unit Usaha; 

X3  = Variabel Upah Minimum 

β0  = Konstanta; 

β1 = Besarnya pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada sektor industri kecil menengah ; 

β2  =Besarnya pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga 

  kerja pada sektor industri kecil menengah; 

β3 = Besarnya pengaruh upah minimum terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada sektor industri kecil menengah; 

e   = Variabel pengganggu;  

 

Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-

angka dan perhitungan dengan metode statistik, maka data tersebut harus 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel 

tertentu, untuk mempermudah dalam menganalisis dengan menggunakan 

program Eviews. 

1.  Deteksi Asumsi Klasik 

Menurut Damodar Gujarati (2004), sebuah model penelitian secara 

teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat bila 

memenuhi deteksi asumsi klasik dalam regresi, yaitu meliputi deteksi 
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normalitas, deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, dan deteksi 

autokorelasi. 

a. Deteksi Normalitas 

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau paling tidak mendekati distribusi normal. Model 

regresi yang paling baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. 

Deteksi asumsi klasik normalitas mengasumsikan bahwa distribusi 

probabilitas dari gangguan µ1 memiliki rata-rata yang diharapkan sama 

dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. 

Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang 

diinginkan seperti unbiased dan memiliki varian yang minimum 

(Damodar Gujarati, 2004). Uji normalitas dapat diuji dengan 

menggunakan Uji Jarque Bera. Nilai signifikansi di atas 0,01 

menunjukkan data yang berdistribusi normal. 

b. Deteksi Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dapat digunakan Uji White. Secara manual, uji ini dilakukan dengan 
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melakukan meregres regresi kuadarat (U ) dengan variabel bebas. 

Dapatkan nilai  digunakan untuk menghitung  , Dimana  =n*  . 

Kriteria yang digunakan adalah apabila  tabel lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai Obs *R-Squared, maka hipotesis nol yang menyatakan 

bahwa tidak ada heteroskedasitas dalam model dapat ditolak. 

c. Deteksi Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antara 

variabel independen (Wing Wahyu, 2009). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal (Imam Ghozali, 2006). 

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi 

antar sesame variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas 

dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan auxilliary regression 

untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika  

regresi persamaan utama lebih besar dari  auxiliary regressions maka 

didalam model tidak terjadi multikolinearitas. 

d. Deteksi Autokorelasi 

Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan 

dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan 

variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter 
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yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak 

efisien (Damodar Gujarati, 2004). Untuk menguji ada tidaknya 

autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Breusch-

Godfrey Test atau Uji Langrange Multiplier (LM). Dari hasil uji LM 

apabila nilai Obs*R-squared lebih besar dari nilai tabel dengan 

probability <1% menegaskan bahwa model mengandung masalah 

autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai Obs*R-squared 

lebih kecil dari nilai  tabel dengan probability  > 1% menegaskan 

bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi. Apabila data 

mengandung autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar model tetap 

dapat digunakan. Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, maka 

dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu (Wing Wahyu 

Winarno,2009). 

e. Uji Spesifikasi Model 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam 

studi empiris sebainya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Dengan uji 

ini akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, 

kuadrat atau kubik (Ghozali, 2009) 

Uji Ketepatan spesifikasi model dalam penelitian ini adalah uji 

Ramsey Reset. Iji ini dikembangkan oleh Ramsey Reset tahun 1969. 
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Ramsey Reset menyarankan suatu uji yang disebut general test of 

specification. Uji ini bertujuan untuk menghasilkan F hitung (Ghozali, 

2009) 

2. Uji Statistik 

Uji Statistik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Uji 

Koefisien Determinasi (Uji ), Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-

Sama (Uji F), Uji dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t). 

a.  Koefisien Determinasi (Uji ) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sampai 

seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model yang 

diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2004). Dimana apabila nilai 

R² mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel 

terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan. 

Sedangkan menurut Damodar Gujarati (2004) koefisien determinasi 

adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel 

bebas terhadap variabel tidak bebas yang dapat dinyatakan dalam 

persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan 

koefisien determinasi (R²) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi 

dengan sebaran data, R2 menghadapi masalah karena tidak 
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memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan corrected 

atau adjusted R² yang dirumuskan : 

Adj  =1-(1- ) ( n) ………………………………………………(1) 

Dimana: 

R²  = Koefisien determinasi 

k  = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah sampel 

b. Koefisien Regresi Secara Keseluruhan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara 

statistik bahwa seluruh variabel independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau terikat. Hipotesis yang menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Nilai F hitung 

dapat diperoleh dengan rumus (Damodar Gujarati, 2004): 

F = .........................................................................(2) 

Dimana:  

= Koefisien determinasi 

N = Jumlah observasi 

K = Jumlah parameter 

sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 
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0. Apabila F hitung > Ftabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima 

1. Apabila F hitung < Ftabel, maka H1 ditolak dan H0 ditolak 

c. koefisien Regresi Parsial (Uji-t) 

Uji statistik t untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Perumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

Jika Ho = bi =0 variabel independen secara parsial tidak pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap variabel dependen.  

Jika H1 = bi <0 variabel independen secara parsial pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Dalam pengujian hipotesis dengan uji t digunakan rumus sebagai berikut: 

T hitung    ..……………………………………………..….(3) 

Dimana : 

bi   = koefisien regresi se 

se(bi)  = standar eror koefisien regresi  

sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. apabila t hitung> t statistik maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. apabila t hitung< t statistik maka H0 ditolak dan H1 ditolak. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam Penyusunan Penulisan, penelitian ini disusun dalam lima bab untuk 

membantu mempermudah penelitian dan pemahaman dengan rincian bab sebagai 

berikut : 

BAB I        PENDAHULUAN 

Merupakan  uraian  tentang  latar  belakang  masalah,  rumusan  

masalah  penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi.  

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Menyajikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini 

yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III    METODE PENELITIAN 

Tentang variabel penelitian ini dari definisi operasional variabel, 

penentuan sampel, jenis  dan  sumber  data,  metode  pengumpulan  

data  dan  metode  analisis  yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan masalah penelitian. 
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BAB V      PENUTUP 

Terdiri  dari  kesimpulan  yang diperoleh dari  penelitian ini  

dan  saran-saran bagi pihak-pihak terkait dalam masalah 

penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah.


