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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL DI 

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah unit usaha industri 

kecil, nilai produksi, produk domestik regional bruto, dan upah minimum 

kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur tahun 

2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari badan pusat statistik (BPS), dinas perindustrian, dan dinas 

ketenagakerjaan. Model  analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda 

dengan metode ordinary least square (OLS). Berdasarkan uji asumsi klasik, 

meliputi uji multikolinearitas, uji normalitas residual, uji heteroskesdastisitas, dan 

uji spesifikasi model.Hasil analisis uji t menunjukkan variabel jumlah unit usaha 

dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di provinsi Jawa Timur.Sedangkan 

variabel nilai produksi dan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.Hasil uji F menunjukkan model 

eksis. Koefisien determinasi sebesar 97,83%, artinya variasi variabel tenaga kerja 

dapat dijelaskan oleh variabel jumlah unit usaha, nilai produksi, produk domestik 

regional bruto, dan pah minimum kabupaten/kota. Sedangkan sisanya 2,17% 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. 

 

Kata kunci: penyerapan tenaga kerja, ordinary least square. 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of number of small industrial business units, 

production value, gross regional domestic product, and distric/city minimum 

wages on labor absorption in East Java province in 2019. The data used in this 

study are secondary data obtained from the agency. The statistical center (BPS), 

the industry agency, and the manpower office. The analysis model usedis multiple 

linear regression with the ordinary least square (OLS) method.  Based on the 

cassical assumption test, including multicollinearity test, residual normality test, 

heteroskesdasticity test, and model specification test. The results of the t-test 

analysis show that the variable number of business units and the district/city 

minimum wage has a positive and significant effect on employment in small 

industries in East Jawa ptovince. Meanwhile, the variables of production value 

and gross regional domestic product do not have a significant effect on labor 

absorption. The results of the F test indicated the model exists. The coefficient 

determination is 97,83%, meaning that the variation in the labor force variable 

number of business units, production value, gross regional domestic product, and 

district/city minimum wage. While the remaining 2,17% is explained by other 

independent variables which are not included in the model. 

 

Keywords: labor absorption, ordinary least square (ols). 

 



2 

1. PENDAHULUAN  

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan pilar penting dalam pembangunan 

disegala bidang. Karena jika pertumbuhan suatu bangsa baik, maka bidang-bidang 

non ekonomi lainnya juga akan baik. Pertumbuhan ekonomi suatu negara 

berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat dijadikan tolok ukur 

suatu negara berada dalam keadaan ekonomi yang baik atau sebaliknya. 

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin 

pembangunan, karena sektor industri memiliki keunggulan menyerap tenaga kerja 

yang besar dan kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari 

setiap input atau bahan dasar yang diolah.  

Peranan sektor industri ditujukan untuk memperkokoh struktur ekonomi 

nasional dan saling mendukung antar sektor, meningkatkan perekonomian 

nasional, menyerap tenaga kerja guna mereduksi kemiskinan, dan pemberdayaan 

masyarakat yang juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perkapita 

(Widiyanto & Sumarno, 2010). 

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang 

Perindustrian pasal 1, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih 

tinggi, termasuk jasa industri. Sektor industri diharapkan dapat menjadi motor 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan salah satu sektornya adalah industri 

kecil dan rumah tangga. Sektor industri berperan strategis untuk menyerap tenaga 

kerja guna mengatasi tingginya angka pengangguran (Savitri et al., 2019). 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah industri yang besar 

setelah DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur juga berpotensi dalam pengembangan 

sektor-sektor industri yang diharapkan memiliki daya serap tinggi terhadap 

angkatan kerja. Salah satunya adalah industri kecil, industri kecil memiliki andil 

yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan tabel 1-1 diatas dilihat bahwa industri kecil di provinsi Jawa 

Timur dapat menyerap tenaga kerja sebesar 3.173.634 orang pada tahun 2017 dan 
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menurun menjadi 2.114.453 orang pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena 

penurunan pada jumlah industri kecil di provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2019 

jumlah tenaga kerja industri kecil mengalami peningkatan kembali sebesar 

12,60%.  Sedangkan kenaikan jumlah industri kecil di provinsi Jawa Timur juga 

mengalami kenaikan sebesar 10,66%. Hal ini disebabkan karena masyarakat 

memiliki minat yang besar terhadap usaha-usaha kecil yang kini banyak 

dijalankan. 

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang 

telah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Menurut 

(Susanto et al., 2020) penyerapan tengaa kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti tingkat upah, jumlah output, dan modal. Pada industri kecil terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, anatara lain 

jumlah industri, nilai produksi, produk domestik regional bruto, dan upah 

minimum kabupaten/kota. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian dengan topik 

ketenagakerjaan yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di provinsi Jawa Timur tahun 

2019”.  

 

2. METODE  

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunaka adalah analisis regresi linier 

berganda data cross section. data cross section adalah data yang terdiri atas satu 

atau lebih variabel yang dikumpulkan dalam satu periode yang sama. Data cross 

section dalam penelitian ini meliputi 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa 

Timur dan periode yang digunakan adalah tahun 2019 (Gujarati, 2015). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan metode ordinary least 

square. Berdasarkan hasil uji linearitas dengan Ramsey Reset pada taraf 

signifikan  =0,10 , maka hasil regresi berbentuk linier (spesifikasi model benar). 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data dengan Jarque Bera pada taraf 

  = 0,10, maka data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi 
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normal. Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap penyimpangan asumsi klasik 

pada taraf signifikan   = 0,10, menunjukkan bahwa pada uji multikolinieritas 

tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel bebas, pada uji 

heteroskesdastisitas tidak ada masalah heteroskesdastisitas.  

Jumlah unit usaha dan upah minimum kabupaten/kota memiliki 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di 

provinsi Jawa Timur, namun nilai produksi dan produk domestik regional bruto 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa 

timur.  

Hasil uji determinasi (  ) menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil di provinsi Jawa Timur 97,83% dipengaruhi oleh jumlah unit 

usaha, nilai produksi, produk domestik regional bruto, dan upah minimum 

kabupaten/kota. Sedangkan sisannya sebesar 2,17% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar penelitian.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah unit usaha, nilai 

produksi, produk domestik regional bruto, dan upah minimum kabupaten/kota 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerpan tenaga kerja pada industri 

kecil di provinsi Jawa Timur tahun 2019. 

 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh jumlah unit usaha, nilai 

produksi, produk domestik regional bruto, dan upah minimum kabupaten/kota 

terhdap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur tahun 2019 dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil uji linearitas dengan Ramsey Reset 

pada taraf signifikan  =0,10 , maka hasil regresi berbentuk linier (spesifikasi 

model benar). 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data dengan Jarque Bera 

pada taraf   = 0,10, maka data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

distribusi normal.  Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap penyimpangan 

asumsi klasik pada taraf signifikan   = 0,10, menunjukkan bahwa pada uji 
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multikolinieritas tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel bebas, pada uji 

heteroskesdastisitas tidak ada masalah heteroskesdastisitas. 

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh 

dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil 

di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut: Jumlah unit usaha 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri 

kecil di provinsi Jawa Timur pada tingkat   = 0,01. Nilai produksi tidak 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga pada industri kecil di provinsi Jawa 

Timur pada tingkat   = 0,10. Produk domestik regional bruto tidak berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di provinsi Jawa Timur pada 

tingkat   = 0,10. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di provinsi Jawa 

Timur pada tingkat   = 0,05. 

Berdasarkan  hasil uji F nampak bahwa secara bersama-sama variabel 

jumlah unit usaha, nilai produksi, produk domestik regional bruto, dan upah 

minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

pada industri kecil di provinsi Jawa Timur tahun 2019 pada tingkat   =0,01. 

Koefisien determinan (  ) memperoleh nilai sebesar 0,9783 yang berarti bahwa 

97,83% variasi vaiabel penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di provinsi 

Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel jumlah unit usaha, nilai produksi, 

produk domestik regional bruto, dan upah minimum kabupaten/kota, sedangkan 

sisannya 2,17% dijelaskan variabel-variabel bebas lain yang tidak dimasukkan 

dalam model. 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut: Bagi pemerintah provinsi Jawa Timur diharapkan meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kesehatan agar terbentuk sumberdaya manusia yang 

berkualitas sebagai keunggulan provinsi Jawa Timur. Peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia juga akan meningkatkan produktivitas, sehingga pendapatan 

daerah juga akan meningkat. 
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Bagi dinas perindustian dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan 

fasilitas dan pelatihan  kepada pelaku usaha industri kecil agar dapat menembus 

pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen akan 

produk-produk industri kecil. 

Bagi dinas ketenagakerjaan, hendaknya meningkatkan kualitas tenaga 

kerja melalui pelatihan-pelatihan informal, sehingga tenaga kerja menjadi terampil 

dan kreatif. Dengan cara ini diharapkan tenaga kerja mampu menciptakan 

lapangan pekejaan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain, dengan demikian 

diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. 

Bagi penelitian berikutnya, diharapkan mampu menganalisis variabel-

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri kecil di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur dan menggunakan model 

analisis yang berbeda demi sempurnanya hasil penelitian. 
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