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ANALISIS PENGARUH UMK, JUMLAH INDUSTRI BESAR DAN 

SEDANG, INVESTASI SWASTA, DAN PENDIDIKAN TERHADAP 

PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KARESIDENAN SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum 

kabupaten/kota, jumlah industri besar dan sedang, investasi swasta, dan 

pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta selama 

kurun waktu 2013-2018, dengan menggunakan analisis regresi data panel Fixed 

Effect Model (FEM). Data yang digunakan diperoleh dari website resmi Badan 

Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa upah minimum kabupaten/kota dan jumlah industri besar dan sedang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian 

investasi swasta memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja, sedangkan pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja.  

 

Kata Kunci: penyerapan tenaga kerja, upah minimum kabupaten/kota, jumlah 

industri besar dan sedang, investasi swasta, pendidikan 

Abstract 

This study aims to analyze the influence of the minimum wage of districts / cities, 

the number of large and medium industries, private investment, and education on 

the absorption of labor in Surakarta Residency during the period 2013-2018, using 

data regression analysis panel Fixed Effect Model (FEM). The data used was 

obtained from the official website of the Central Java Central Bureau of Statistics 

(BPS) and the Central Java Office of Investment and Integrated Services 

(DPMPTSP). The results showed that the minimum wage of districts / cities and 

the number of large and moderate industries have a positive and significant effect 

on the absorption of labor. Then private investment has a negative and significant 

influence on the absorption of labor, while education has no influence on the 

absorption of labor. 

 

Keywords: labor absorption, district/city minimum wage, large and medium 

amount of industry, private investment, education 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana dalam pembangunan 

ekonomi yang dilakukan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada 

bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu 

pelaku dalam mengelolanya, oleh karena itu jumlah penduduk dalam suatu negara 
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merupakan unsur utama pembangunan. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan 

tidak sebanding dengan kesempatan kerja akan menghalangi sebagian besar 

penduduk usia kerja untuk mendapatkan pekerjaan (Widjajanto & Agus, 2020). 

Jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat setiap tahunnya, sedangkan 

kesempatan kerja yang tersedia seringkali tidak seimbang karena rendahnya 

penyerapan tenaga kerja (Suharto & Dharmala, 2016). Penyerapan tenaga kerja 

merupakan masalah penting dalam pembangunan daerah. Tenaga kerja dijadikan 

tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah, yang artinya 

penyerapan tenaga kerja mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Dengan 

demikian, kondisi ketenagakerjaan juga dapat menggambarkan kondisi ekonomi 

dan sosial suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, bahkan tingkat kesejahteraan 

penduduk (Ganie, 2017). 

Berdasarkan data di BPS Jawa Tengah, Penyerapan tenaga kerja di 

Karesidenan Surakarta tahun 2013-2018 mengalami fluktuatif. Sehingga 

pemerintah seKaresidenan Surakarta harus meningkatkan sumber daya manusia 

agar lebih berkualitas serta memperluas lapangan pekerjaan agar angkatan kerja 

yang ada dapat terserap secara maksimal.  

Penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari adanya produksi output barang 

dan jasa yang diperlukan, dimana perusahaan akan membutuhkan faktor-faktor 

produksi seperti tenaga kerja. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang 

harus dikeluarkan perusahaan sebagai balas jasa yang telah dilakukan oleh tenaga 

kerja (Purnamawati & Khoirudin, 2019). Hubungan antara upah dan penyerapan 

tenaga kerja dapat digambarkan bahwa semakin tinggi tingkat upah akan 

berdampak pada meningkatnya biaya produksi, dan akibat selanjutnya perusahaan 

akan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja yang dipekerjakan 

(Simanjuntak, 2001). 

Selain upah, jumlah sektor industri memiliki hubungan yang erat dengan 

penyerapan tenaga kerja. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang 

memiliki peran penting dalam perekonomian (Zenda & Suparno, 2017). Adanya 

peningkatan jumlah industri akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga 

bertambah. Karena dengan adanya peningkatan jumlah industri maka meningkat 
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pula industri baru yang dibangun dan membutuhkan tenaga kerja baru (Asmara, 

2018). 

Dalam mengembangkan sektor industri diperlukan investasi yang memadai 

agar pengembangan sektor industri dapat berjalan sesuai tujuan (Suharto & 

Dharmala, 2016). Meningkatnya investasi berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat, dimana investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang banyak 

dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan 

guna memenuhi kebutuhan (Awandari & Indrajaya, 2016). 

Selain investasi, pendidikan juga menjadi salah satu aspek yang berdampak 

pada penyerapan tenaga kerja. Pendidikan yang dimiliki seseorang akan 

mempengaruhi produktivitas kerjanya. Tingkat pendidikan seseorang dapat 

meningkatkan hasil produksi suatu perusahaan yang nantinya dapat mendorong 

perusahaan untuk menambah jumlah tenaga kerjanya (Alamsyah & Effendi, 

2020). 

Berdasarkan latar belakang, disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja 

merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah, karena tenaga kerja 

merupakan salah satu dari faktor produksi yang penting dan berpengaruh dalam 

mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi. Untuk itu penyerapan tenaga kerja 

menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi di suatu daerah yang 

bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang merata serta 

meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan demikian, perlu dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh upah minimum kabupaten/kota, jumlah industri 

besar dan sedang, investasi swasta, dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2013-2018. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data panel, yaitu kombinasi 

dari data cross-section (tujuh Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta) dan data 

time series (dari tahun 2013-2018). Metode analisa data yang digunakan adalah 

analisa regresi data panel dengan model ekonometrika dengan persamaan:   
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  𝑷𝑻𝑲𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑼𝑴𝑲𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑱𝑼𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑰𝑵𝑽𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑷𝑬𝑵𝑫𝒊𝒕 + 𝒆𝒊𝒕    

 Keterangan: 

 PTK  : Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa) 

 UMK  : Upah Minimum Kabupaten (rupiah) 

 JU  : Jumlah Unit Industri Besar dan Sedang (unit) 

 INV  : Investasi Swasta (juta rupiah) 

 PEND  : Pendidikan (tahun) 

 β0  : Konstanta 

β1,2,3,4 : Koefisien regresi variabel independen       

ε   : Error term  

i  : Cross Section (7 kab/kota di Karesidenan Surakarta) 

t   : Time Series (periode 2013-2018) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi  

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Pooled Least Square (PLS) 

atau Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random 

Effect Model (REM) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel 

 

Variabel 

Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C 969423,2 476555,4 782259,8 

Std. Error 42138,57 109469,0 61265,33 

t-Statistic 23,00560 4,353337 12,76839 

UMK 0,072140 0,024509 0,053395 

Std. Error 0,023488 0,012920 0,009453 

t-Statistic 3,071396 1,896959 5,648564 

Jumlah Industri Besar dan Sedang 822,6607 131,6586 190,7725 

Std. Error 85,74837 50,64380 49,13608 

t-Statistic 9,593892 2,599698 3,882534 

Investasi Swasta -0,024149 -0,008579 -0,009986 

Std. Error 0,006647 0,003835 0,003725 

t-Statistic -3,633039 -2,237238 -2,680558 

Pendidikan -85804,62 -6687,194 -50357,43 

Std. Error 5368,343 15403,26 8478,803 

t-Statistic -15,98345 -0,434141 -5,939214 

R-Squared 0,877110 0,990549 0,458696 

Adj. R-Squared 0,863825 0,987501 0,400176 

F-statistic 66,02057 324,9132 7,838355 

Prob (F-statistic) 0,000000 0,000000 0,000111 

  Sumber: Olah Data Menggunakan Eviews 
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3.2 Pemilihan Model Estimasi Terpilih 

Untuk menentukan model estimator terbaik antara Pooled Least Square (PLS) 

atau Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random 

Effect Model (REM) dapat digunakan uji Chow dan uji Hausman. 

3.2.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimator terbaik antara Pooled 

Least Squares (PLS) dan Fixed Effect Model (FEM).  

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f Prob 

Cross-section F 62,015893 (6,31) 0,0000 

Cross-section Chi-

square 

107,737810 6 0,0000 

 Berdasarkan Tabel 2. Terlihat bahwa probabilitas F-statistik uji Chow 

bernilai sebesar 0,0000 (< 0,05), sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, model yang 

digunakan adalah Fixed Effects Model (FEM). 

3.2.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimator terbaik antara 

Random Eeffect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM). 

Tabel 3. Hasil Uji Hausman 

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

Cross-section random      29,450808            4         0,0000 

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa probabilitas Chi-squared statistik 

bernilai sebesar 0,0000 (≤ 0,05), sehingga H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan 

bahwa model terbaik pada uji Hausman adalah Fixed Effect Model (FEM).  

Tabel 4. Hasil Estimasi Data Panel Fixed Effect Model (FEM) 

PTKit = 476555,4 +0,024 UMKit + 131,65 JUit – 0,008 INVit – 6687,194 PENDit 

              (0,0001)     (0,0672)***      (0,0142)**     (0,0326)**      (0,6672) 

R-Squared = 0,9905; DW-Stat = 1,976; F-stat = 324,913; Sig F-Stat = 0,000 

 

Tabel 5. Hasil perhitungan konstanta Fixed Effect Model (FEM) 

No Daerah Effect Konstanta 

1 Kabupaten Boyolali 53693,880 530249,280 

2 Kabupaten Klaten 112924,000 589479,400 

3 Kabupaten Sukoharjo -17070,800 459484,600 

4 Kabupaten Wonogiri 61469,160 538024,560 

5 Kabupaten Karanganyar -16237,010 460318,390 

6 Kabupaten Sragen -2904,772 473650,628 

7 Kota Surakarta -191874,400 284681,000 
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Berdasarkan tabel 5 memperlihatkan konstanta pada masing-masing daerah, 

dimana daerah dengan nilai konstanta tertinggi adalah Kabupaten Klaten, yaitu 

dengan nilai 589479,400. Hal ini berarti terkait pengaruh upah minimum 

kabupaten/kota, jumlah industri besar dan sedang, investasi swasta, dan 

pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja, Kabupaten Klaten cenderung 

memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi di Karesidenan Surakarta 

selama kurun waktu 2013-2018. Sementara itu, nilai konstanta terendah dimiliki 

oleh Kota Surakarta, yaitu dengan nilai 284681,000. Hal ini berarti terkait 

pengaruh upah minimum kabupaten/kota, jumlah industri besar dan sedang, 

investasi swasta, dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja, Kota 

Surakarta cenderung memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang terendah di 

Karesidenan Surakarta selama kurun waktur 2013-2018. 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Uji Eksisitensi Model (Uji F) 

Tabel 4 memperlihatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 (≤ 0,05) maka 

H0 ditolak. Kesimpulannya, model yang dipakai eksis atau secara bersama-sama 

upah minimum kabupaten/kota, jumlah industri besar dan sedang, investasi 

swasta, dan pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Karesidenan Surkarta selama kurun waktu 2013-2018. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) menunjukan daya ramal dari model terestimasi. 

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa koefisien determinasi bernilai sebesar 0,9905 

= 99,05% yang artinya variasi variabel upah minimum kabupaten/kota, jumlah 

industri besar dan sedang, investasi swasta, dan pendidikan dapat menjelaskan 

variasi variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 99,05%, sisanya sebesar 0,95% 

dijelaskan oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 

3.3.3 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel 

independen. Uji validitas pengaruh menggunakan uji t, dimana H0: βi = 0 

(variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan); Ha: βi ≠ 0 (variabel 

independen ke i memiliki pengaruh signifikan). H0 diterima apabila probabilitas 
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t-statistik > α dan H0 ditolak apabila probabilitas t-statistik ≤ α. Hasil uji validitas 

pengaruh variabel independen dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengaruh 

Variabel T Prob t Kriteria Kesimpulan 

UMK 1,896959 0.0672 < 0,10 Signifikan pada α = 0,10 

JU 2,599698 0.0142 <0,05 Signifikan pada α = 0,05 

INV -2,237238 0.0326 <0,05 Signifikan pada α = 0,05 

PEND -0,434141 0.6672 >0,10 Tidak signifikan 

       Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan Eviews 

Berdasarkan data tabel 5 dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK), jumlah industri besar dan sedang, dan investasi swasta 

memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta, 

sedangkan variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Karesidenan Surakarta. 

3.4 Interpretasi Ekonomi 

3.4.1 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa koefisien 

variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bernilai positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta tahun 2013-2018. Hal 

ini bertolak belakang dengan teori yang sudah dijelaskan peneliti dan berlawanan 

dengan hipotesis peneliti bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh 

negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta pada tahun 

2013-2018. Teori hubungan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja 

menjelaskan bahwa pemberlakuan upah minimum dapat menyebabkan 

pengangguran (Simanjuntak, 2001), namun dalam beberapa kasus pergeseran ini 

pada kenyataannya dapat menyebabkan perusahaan yang bersangkutan 

meningkatkan masukan tenaga kerja yang memaksimumkan laba. Artinya, untuk 

memaksimalkan laba, perusahaan terus menarik tenaga kerja sampai pada titik 

dimana produk marjinal tenaga kerja sama dengan upah riil (Rochmani et al., 

2016). 
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Variabel upah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja 

dikarenakan peningkatan upah minimum mempengaruhi daya beli masyarakat 

yang mengakibatkan permintaan meningkat dan diikuti oleh semakin banyaknya 

perusahaan yang masuk pasar, sehingga penyerapan tenaga kerja yang dilakukan 

perusahaan juga akan semakin meningkat. Tingkat upah yang dinaikkan para 

pengusaha akan mengupayakan untuk menambah jumlah dari unit usahanya 

sehingga diharapkan dengan adanya penambahan dari jumlah unit usaha, 

pengusaha juga akan menambah jumlah dari tenaga kerjanya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Rochmani et al., 2016) dimana Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rakhmawati & 

Boedirochminarni, 2018) dan (Purnamawati & Khoirudin, 2019), dimana Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. 

3.4.2 Jumlah Industri Besar dan Sedang 

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa koefisien 

variabel jumlah industri besar dan sedang bernilai positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta tahun 2013-2018. Dengan 

demikian, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan jumlah industri besar dan sedang 

maka akan memberikan pengaruh positif secara langsung terhadap probabilitas 

penyerapan tenaga kerja. Jika jumlah unit industri besar dan sedang meningkat 

maka akan terjadi kenaikan terhadap permintaan tenaga kerja, karena semakin 

banyaknya jumlah unit industri besar dan sedang akan meningkatkan jumlah 

faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Sehingga dengan adanya 

kenaikan permintaan tenaga kerja akan berakibat pada penurunan tingkat 

pengangguran. Penambahan jumlah unit industri memerlukan penambahan tenaga 

kerja serta menimbulkan permintaan akan tenaga kerja baru yang lebih besar. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Zenda & Suparno, 2017) dimana jumlah industri berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
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3.4.3 Investasi Swasta 

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa koefisien 

investasi swasta bernilai negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Karesidenan Surakarta tahun 2013-2018. Hal ini menunjukkan variabel 

investasi swasta memiliki hubungan negatif dengan variabel penyerapan tenaga 

kerja, yang artinya semakin tinggi nilai investasi swasta maka semakin rendah 

penyerapan tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya.  

Pengaruh negatif investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja 

dimungkinkan karena dalam menggunakan investasinya, pemilik usaha membeli 

barang modal dalam bentuk mesin-mesin guna mendukung proses produksi 

sehingga lebih efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan jumlah penggunaan 

tenaga kerja sangat rendah digunakan dalam proses produksi, sehingga dapat 

dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja rendah. Selain itu, dimungkinkan dalam 

penanaman modal lebih berinvestasi pada industri yang padat modal bukan 

berinvestasi pada industri yang padat karya, sehingga tidak banyak menggunakan 

sumber daya manusia karena lebih menggunakan mesin. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Bayu Windayana & Darsana, 2020) dimana investasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Juga didukung penelitian dari 

(Cahyadi, 2018) dimana investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

3.4.4 Pendidikan 

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa pendidikan 

tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta 

tahun 2013-2018. Artinya, tinggi rendahnya tingkat pendidikan tidak akan 

mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta tahun 

2013-2018. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kondisi masyarakat yang 

semakin berpendidikan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan 

atau kesempatan kerja yang tersedia. Ketidaksesuaian antara lapangan pekerjaan 

dengan pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh pencari kerja menyebabkan 

tingkat hubungan pendidikan (rata-rata lama pendidikan) dengan penyerapan 



 

10 
 

tenaga kerja tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Ganie, 2017) dimana tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam analisis regresi data panel pengaruh Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jumlah Industri Besar dan Sedang, Investasi 

Swasta, dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan 

Surakarta tahun 2013-2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data, model regresi yang terpilih yaitu Fixed 

Effect Model (FEM). 

2. Hasil uji eksistensi (uji F) model terestimasi FEM dapat diketahui bahwa model 

FEM eksis. Artinya, secara simultan variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota 

(UMK), Jumlah Industri Besar dan Sedang, Investasi Swasta, dan Pendidikan 

berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. 

3. Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) dapat diketahui bahwa variabel Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Jumlah Industri Besar dan Sedang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. 

Kemudian Investasi Swasta memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja, sedangkan Pendidikan tidak memiliki pengaruh 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. 

4. Nilai konstanta tertinggi adalah Kabupaten Klaten, yang menunjukkan bahwa 

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Klaten cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan wilayah lain yang berada di Karesidenan Surakarta. 

Sedangkan wilayah dengan nilai konstanta terendah adalah Kota Surakarta, 

yang menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kota Surakarta 

cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain yang berada di 

Karesidenan Surakarta. 

4.2    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat 

diajukan saran sebagai berikut: 
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1. Dalam hal investasi swasta, diharapkan pemerintah melakukan kebijakan 

dengan mendorong industri padat karya melihat banyaknya tenaga kerja yang 

dapat diserap dalam lapangan pekerjaan dan mengurangi dana investasi yang 

hanya digunakan untuk industri padat modal yang lebih mempergunakan 

investasi untuk membeli mesin-mesin sehingga akan berdampak pada 

pengurangan tenaga kerja. Kemudian untuk memaksimalkan peran pendidikan 

dalam penyerapan tenaga kerja, diharapkan pihak pemerintah maupun swasta 

dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam dunia kerja 

kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka agar 

cepat terserap dalam dunia kerja. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang diduga 

memiliki pengaruh kuat terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, 

diharapakan dapat menggunakan alat analisis yang lebih beragam agar 

menghasilkan hasil estimasi yang lebih rinci dan akurat. 
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