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DETERMINAN PERMINTAAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI 

BESAR DAN SEDANG DI INDONESIA TAHUN 2014-2018 
 

Abstrak 

Industrialisasi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan 

pembangunan suatu negara. Percepatan proses industrialisasi di Indonesia tahun 

2014-2018 cenderung meningkat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi, menekan tingkat pengangguran, dan meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh upah, 

jumlah perusahaan industri, dan modal terhadap jumlah pekerja sektor industri 

besar dan sedang di Indonesia tahun 2014-2018 dengan menggunakan regresi data 

panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini 

menujukkan bahwa upah, jumlah industri, dan modal terbukti berpengaruh nyata 

terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri besar dan sedang secara bersama-
sama. Sementara itu, secara individu, masing-masing variabel independen terbukti 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini adalah pemerintah hendaknya mempertimbangkan upaya-

upaya untuk mempercepat proses industrialisasi yang berkelanjutan di Indonesia, 

sehingga lapangan pekerjaan semakin banyak tercipta dan pembangunan ekonomi 

terlaksana dengan baik. 

Kata kunci: industrialisasi, tenaga kerja, upah, jumlah industri, data panel 

Abstract 

 

Industrialization is an essential factor for an economy since it is an indicator for a 

successful development of a country. The acceleration of the industrialization 

process in Indonesia from 2014 to 2018 has been progressively increasing, which 

can potentially accelerate economic growth, reduce unemployment, and increase 

employment in Indonesia. This study aimed to estimate the effect of wage, the 

number of establishments, and capital on the number of workers in large and 

medium enterprises in manufacturing sector in Indonesia from 2014 to 2018 using 

a panel data regression with a Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of 

this study indicated that wages, the number of establishments, and capital were 

proven to simultaneously affect the number of workers in large and medium 

enterprises. Meanwhile, each of the independent variables was proven to 

positively affect the number of workers. It is imperative that the government 

prioritize in accelerating the process of sustainable industrialization in Indonesia 

so that job opportunities can be created and economic development can be 

reached. 

Keywords: industrialization, labor, wage, number of establishments, capital, panel 

data 

1. PENDAHULUAN 

Sektor industri memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi, salah 

satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Masalah yang sering terjadi berkaitan 

dengan pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, 
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adalah kesempatan kerja. Dengan adanya sektor industri, tenaga kerja dapat lebih 

banyak terserap. Hal tersebut disebabkan karena sektor industri merupakan sektor 

pemimpin (leading sector) di antara sektor-sektor lainnya. Produk-produk hasil 

sektor industri menciptakan nilai tambah yang besar yang dapat diketahui dari 

variasi produk beragam. (Todaro & Smith, 2011) 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi adalah industrialisasi. Industrialisasi ini diharapkan dapat mengangkat 

PDB di berbagai sektor, sehingga mampu memberikan peluang kesempatan kerja 

untuk menekan tingkat pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia termasuk dalam negara yang 

mengalami pergeseran struktur ekonomi dari agraris menjadi industri, karena 

kontribusi sektor pertanian semakin menurun yang diikuti dengan kontribusi 

sektor industri yang semakin meningkat. Proses industrialisasi ini diharapkan 

dapat mendongkrak kegiatan ekonomi di Indonesia. Perkembangan kontribusi 

sektoral bagi PDB Indonesia ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kontribusi Sektoral terhadap PDB Indonesia Tahun 2014-2018 (%) 

Kategori 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,37 13,36 13,34 13,52 13,47 13,14 12,81 

Pertambangan dan Penggalian 11,61 11,01 9,87 7,62 7,18 7,57 8,08 

Industri Pengolahan 21,45 21,03 21,01 20,84 20,51 20,16 19,86 

Pengadaan Listrik dan gas 1,11 1,03 1,08 1,14 1,15 1,19 1,19 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Konstruksi 9,35 9,49 9,86 10,34 10,38 10,37 10,53 

Perdagangan Besar dan Ecaran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

13,21 13,21 13,44 13,29 13,18 13,01 13,02 

Transportasi dan Pergudangan 3,63 3,93 4,42 5,02 5,20 5,41 5,37 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

2,93 3,03 3,04 2,96 2,93 2,86 2,78 

Informasi dan komunikasi 3,61 3,57 3,50 3,53 3,62 3,80 3,77 

Real Estate 2,76 2,77 2,79 2,86 2,82 2,79 2,74 

Administrasi Pemerintah, Pertahanan 

dan jaminan Sosial Wajib 

3,95 3,90 3,83 3,91 3,87 3,70 3,65 

Jasa lainnya  12,94 13,59 13,75 14,9 15,62 15,93 16,13 

Sumber: BPS, diolah 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berkontribusi 

dominan bagi PDB Indonesia dengan rata-rata kontribusi sekitar 20% setiap 

tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sudah melakukan proses 

indutrialisasi. Kontribusi sektor industri yang selalu dominan setiap tahunnya 

menunjukkan bahwa sektor industri dapat menggerakan sektor-sektor lain untuk 
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mempercepat pembangunan ekonomi.  

Tabel 2. Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Besar dan Sedang di Indonesia  

Tahun 2013-2018 (Orang) 

Tahun Tenaga Kerja 

2013 4.381.919 

2014 5.180.531 

2015 5.247.301 

2016 6.390.923 

2017 6.614.954 

2018 6.011.669 
Sumber: Statistik Indonesia, BPS 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor industri 

besar dan sedang di Indonesia tahun 2013-2018 cenderung meningkat, meski 

sempat menurun pada tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa kesempatan kerja 

sektor manufaktur semakin terbuka.  

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

adalah upah. Agar produsen selalu memperoleh keuntungan, produk yang 

dihasilkan seharusnya lebih tinggi dari upah yang dibayarkan untuk tenaga kerja. 

Dengan demikian, upah merupakan biaya produksi dan berbanding terbalik 

dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Kenaikan upah membuat produsen 

meminimalkan penggunaan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa upah 

berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. (Ehrenberg & Smith, 

2012). 

Tabel 3. Upah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Indonesia Tahun 2013-2018 

(Miliar Rupiah) 

Tahun Upah 

2013 209.365 

2014 158.212 

2015 181.702 

2016 239.026 

2017 278.116 

2018 282.521 
Sumber: Statistik Indonesia, BPS 

Tabel 3, terlihat bahwa upah sektor industri besar dan sedang di Indonesia 

pada tahun 2013-2018 mengalami kenaikan. Kenaikan upah tersebut menjadi 

indikasi bahwa kesejahteraan pekerja sektor industri cenderung membaik. 

Kenaikan upah diharapkan dapat mendorong tenaga kerja untuk memprioritaskan 

waktunya untuk bekerja.  
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Selain upah, faktor lain juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri adalah jumlah perusahaan industri. Jumlah perusahaan 

manufaktur yang meningkat dapat memperluas kesempatan kerja dan 

meningkatkan jumlah output yang dihasilkan (Apriliyanto & Rusdarti 2018).  

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah industri besar dan sedang di 

Indonesia cenderung meningkat, meski sempat menurun pada tahun 2018. 

Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan aktivitas 

ekonomi dan menjadi penanda bahwa Indonesia sudah mengupayakan proses 

industrialisasi. Banyaknya jumlah industri diharapkan akan mampu mendorong 

aktivitas ekonomi sektor-sektor lain dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Tabel 4. Jumlah Industri Besar dan Sedang di Indonesia Tahun 2013-2018 (Unit) 

Tahun Perusahaan 

2013 23.941 

2014 24.529 

2015 26.322 

2016 32.619 

2017 30.993 

2018 29.554 
Sumber: Statistik Indonesia, BPS 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 

modal. Modal merupakan dana yang digunakan dalam proses produksi, tidak 

termasuk bangunan dan tanah termasuk besarnya modal usaha yang digunakan 

untuk membiayai kegiatan operasional usaha. (Antari & Widanta 2016). 

Tabel 5. Modal Industri Besar dan Sedang di Indonesia Tahun 2013-2018 (Miliar Rupiah) 

Tahun Perusahaan 

2013 460.936 

2014 1.934.152 

2015 2.298.780 

2016 2.996.066 

2017 3.042.581 

2018 3.095.069 
Sumber: Statistik Indonesia, BPS 

Tabel 5 menunjukkan bahwa modal sektor industri besar dan sedang pada 

tahun 2013-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan modal 

tersebut menandakan bahwa kapasitas produksi sektor industri semakin besar. 

Dengan demikian, perusahaan akan memiliki kesempatan lebih besar untuk 

meningkatkan keuntungannya, sehingga diharapkan dapat menyerap lebih banyak 
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tenaga kerja. 

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa jumlah perusahaan dan 

jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri besar dan sedang di Indonesia 

cenderung meningkat. Hal tersebut mengindikasikan semakin terbukanya peluang 

kerja pada sektor industri. Meski demikian, biaya tenaga kerja sektor industri 

besar dan sedang juga meningkat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena 

meningkatnya biaya tenaga kerja dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi 

jumlah pekerja guna menjaga keuntungannya. 

Selain jumlah perusahaan dan biaya tenaga kerja, modal juga berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Pembentukan modal sektor industri besar dan 

sedang di Indonesia tahun 2013-2018 meningkat drastis. Hal tersebut dapat 

memicu peningkatan kapasitas produksi, sehingga output sektor industri juga 

meningkat. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan 

kerja. 

 

2. METODE  

2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder berupa data 

panel yaitu kombinasi dari runtut waktu (time series) dan data silang (cross 

section). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data kontribusi sektoral terhadap PDB Indonesia tahun 2014-2018 

2. Data jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang di Indonesia tahun 

2013-2018 

3. Data upah industri besar dan sedang di Indonesia tahun 2013-2018 

4. Data jumlah industri besar dan sedang di Indonesia tahun 2013-2018 

5. Data modal industri besar dan sedang di Indonesia tahun 2013-2018 

2.2 Model Analisis 

Untuk mengestimasi pengaruh upah, jumlah industri, dan modal terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Indonesia tahun 

2014-2018, penelitian ini mereplikasi model Ismei et al (2015).  
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           ̂     ̂              ̂             ̂            ̂    

di mana: 

   : Jumlah tenaga kerja sektor industri besar dan sedang 

  ̂ : Konstanta 

  ̂   ̂   ̂ : Koefisien variabel independen 

WAGE : Upah tenaga kerja sektor industri besar dan sedang 

EST : Jumlah perusahaan industri besar dan sedang  

CAP : Modal sektor industri besar dan sedang 

I : Observasi ke-i 

T : Tahun ke-t 

 ̂ : Residual 

Log : Logaritma natural berbasis e 

Tahap estimasi model regresi data panel meliputi pendekatan Common 

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

(REM); pemilihan estimator terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman; uji 

kebaikan model pada estimator yang terpilih; dan uji validitas pengaruh pada 

estimator terpilih. 

2.3 Pemilihan Model Data Panel 

2.3.1 Common Effect Model (CEM) 

Model Common Effect merupakan model estimasi yang menggabungkan data 

time series dan cross section. Model ini mengabaikan perbedaan antarwaktu 

dan antarindividu dan hanya menggunakan metode OLS untuk mengestimasi 

data panel. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa data antarwilayah sama 

dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2018). 

 ̂      ̂    ̂        ̂       ̂       ̂   

Keterangan: 

 ̂ : variabel dependen ; X : variabel independen 

I : cross section ; t : time series 
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2.3.2 Fixed Effect Model (FEM) 

Fixed Effect Model merupakan teknik estimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intersep. Model estimasi ini disebut dengan dengan teknik Least Squares 

Dummy Variables (Widarjono, 2018).  

 ̂      ̂     ̂      ̂        ̂       ̂   

Keterangan: 

I : 1, 2, …, n 

T : 1, 2, …, n 

D : variabel dummy 

2.3.3 Random Effect Model (REM) 

Pada Fixed Effect Model, penggunaan variabel dummy bertujuan untuk 

menunjukkan ketidaktahuan model yang sebenarnya. Namun, hal ini dapat 

menyebabkan berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang 

pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter (Widarjono, 2018). 

2.4 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

2.4.1 Uji Chow 

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model Common Effect 

Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) yang paling tepat digunakan 

dalam mengestimasi data panel.  

2.4.2 Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan pengujian untuk memilih model antara Fixed 

Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) yang paling sesuai 

digunakan dalam estimasi data panel (Widarjono, 2018).  

2.4.3 Pengujian Asumsi Gauss-Markov 

Heteroskedastisitas merupakan kondisi di mana ragam residual untuk 

setiap variabel independen adalah tidak konstan dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain.  

Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel 

independen (Ghozali dan Ratmono, 2017).  
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2.5 Uji Kebaikan Model 

2.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen 

yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh nyata secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018).  

2.5.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai R
2 

disebut dengan koefisien determinasi. R
2
 menunjukkan seberapa 

besar variasi variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi 

dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu. 

(Widarjono, 2018). 

2.6  Uji Hipotesis  

Uji t dilakukan untuk memastikan apakah masing-masing variabel independen 

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen secara individu. 

  

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

3.1.1 Hasil Estimasi Data Panel 

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
CEM FEM REM 

Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

C 3,341 0,000 5,818 0,000 4,093 0,000 

LOG_WAGE 0,601 0,000 0,246 0,018 0,382 0,000 

LOG_EST 0,473 0,000 0,358 0,018 0,542 0,000 

LOG_CAP 0,020 0,652 0,150 0,035 0,086 0,109 

R
2
 0,881   0,953   0,738   

Adj.R
2
 1,411 

 
2,947 

 
2,327 

 
F-stat. 287,684 

 
73,020 

 
109,189 

 
Prob.F-stat. 0,000   0,000   0,000   

 

3.1.2 Uji Pemilihan Model data Panel 

Tabel 7. Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 6,215 (23, 93) 0,000 

Cross-section Chi-square 111,727 23 0,000 

Hasil Uji Chow menujukkan probabilitas F statistik sebesar 0,000 < α 

(0,05). Dengan demikian, H0 ditolak, sehingga model yang terpilih 

adalah Fixed Effect. 
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3.1.3 Uji Hausman 

Tabel 8. Hasil Uji Hausman 

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

Cross-section random 14,903 3 0,001 

 

Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa probabilitas χ
2
 hitung sebesar 

0,001  yang berati kurang dari α (0,05). H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model Fixed Effect lebih tepat digunakan untuk 

mengestimasi data panel dibandingkan dengan model Random Effect. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah Fixed 

Effect Model. 

3.1.4 Hasil Regresi Model Terpilih 

Hasil estimasi Uji Chow dan Uji Hausman yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa model Fixed Effect adalah model yang paling tepat 

digunakan untuk mengestimasi data panel dalam penelitian ini.  

Tabel 9. Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM) 

Variabel Coefficient Std. Error t-statistik Prob. 

C 5,818 0,739 7,871 0,000 

LOG_WAGE 0,246 0,102 2,401 0,018 

LOG_EST 0,358 0,148 2,406 0,018 

LOG_CAP 0,150 0,070 2,137 0,035 

R
2
 0,953 

   Adj.R
2
 2,947 

   F-stat. 73,020 

   Prob.F-stat. 0,000       
 

3.1.5 Penghitungan Konstanta Model Terpilih 

Hasil perhitungan efek dan konstanta FEM, diperoleh nilai konstanta 

masing-masing klasifikasi industri di Indonesia. Diketahui bahwa 

konstanta tertinggi adalah pada subsektor industri pakaian jadi, yaitu 

sebesar 6,588. Hal ini berarti terkait pengaruh upah, jumlah industri, 

dan modal terhadap penyerapan tenaga kerja, subsektor industri 

pakaian jadi memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi di Indonesia 

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

dimiliki oleh subsektor industri produk dari batu bara dan pengilangan 

minyak sebesar 4,818. Hal ini berarti terkait pengaruh upah, jumlah 

industri, dan modal terhadap penyerapan tenaga kerja, industri produk 
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dari batu bara dan pengilangan minyak memiliki penyerapan tenaga 

kerja terendah di Indonesia selama kurun waktu 2013-2018. 

Tabel 10. Efek Cross-section dan Konstanta Masing-masing Subsektor  

Industri Besar dan Sedang 

Klasifikasi Industri Effect Konstanta 

Makanan 0,673 6,491 

Minuman -0,248 5,569 

Pengolahan Tembakau 0,574 6,392 

Tekstil 0,428 6,246 

Pakaian Jadi 0,769 6,588 

Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0,723 6,541 

Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur), 

dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 

0,262 6,080 

Kertas dan Barang dari Kertas -0,051 5,767 

Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman -0,545 5,272 

Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak -1,000 4,818 

Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia -0,263 5,554 

Farmasi Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional -0,171 5,646 

Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0,189 6,007 

Barang Galian Bukan Logam -0,229 5,588 

Logam Dasar -0,288 5,530 

Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya -0,169 5,648 

Komputer, Barang Elektronik dan Optik 0,113 5,931 

Peralatan Listrik -0,125 5,693 

Mesin dan Perlengkapan  -0,369 5,448 

Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer -0,058 5,759 

Alat angkutan Lainnya -0,087 5,730 

Furnitur 0,095 5,913 

Pengolahan Lainnya 0,298 6,116 

Jasa Reparasi dan pemasangan Mesin dan Peralatan -0,522 5,295 

 

3.1.6 Pengujian Asumsi Gauss-Markov 

Tabel 11. Hasil Regresi Uji Glejser 

Variabel Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 

C 0,128 0,425 0,301 0,763 

LOG_WAGE -0,021 0,059 -0,361 0,718 

LOG_EST -0,076 0,085 -0,888 0,376 

LOG_CAP 0,062 0,040 1,544 0,125 

 

 

3.1.7 Deteksi Multikolinearitas 

Tabel 12. Koefisien Korelasi Antarvariabel Independen 

 LOG_WAGE LOG_EST LOG_CAP 

LOG_WAGE 1,000 0,804 0,782 

LOG_EST 0,804 1,000 0,554 

LOG_CAP 0,782 0,554 1,000 

 

Hasil deteksi multikolinearitas terlihat bahwa nilai semua koefisien 

korelasi antarvariabel independen kurang dari 0,85; sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas yang serius 

pada model. 

3.1.8 Uji  Signifikansi Simultan (Uji F) 

Hasil uji signifikansi simultan diketahui bahwa probabilitas F-statistik 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05) yang berarti H0 ditolak. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa upah, jumlah industri, dan modal 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja. 

3.1.9 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) terlihat bahwa koefisien determinasi 

bernilai sebesar 0,95. Dengan demikian, 95 persen variasi perubahan 

tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variasi perubahan upah, jumlah 

industri, dan modal. Sisanya, yaitu sebesar 5 persen dijelaskan oleh 

variasi perubahan variabel lain diluar model. 

3.1.10 Uji Hipotesis 

Hasil uji t terlihat   ̂ sebesar 0,018 (< 0,05), sehingga upah berpengaruh 

terhadap jumlah tenaga kerja,   ̂ bertanda positif, sehingga upah 

berpengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja. Kemudian,   ̂  bertanda 

positif dan memiliki probabilitas t-statistik sebesar 0,018 (< 0,05), 

sehingga jumlah industri berpengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja. 

Lalu,    ̂memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,035 (< 0,05), 

sehingga modal berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja. Koefisien    ̂ 

yang bertanda positif berarti modal berpengaruh positif terhadap jumlah 

tenaga kerja. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Interpretasi Koefisien Regresi 

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada pendekatan Fixed Effect Model, 

upah terbukti berpengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja. Koefisien 

upah (  ̂  adalah sebesar 0,246 yang berarti apabila upah naik satu persen, 

maka jumlah tenaga kerja naik sebesar 0,246 persen. Lalu, jumlah industri 

juga berpengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja. Koefisien jumlah 
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industri (  ̂  adalah sebesar 0,358 yang berarti bahwa apabila jumlah 

industri naik satu persen, maka jumlah tenaga kerja akan naik sebesar 

0,358 persen. Modal juga terbukti berpengaruh positif terhadap jumlah 

tenaga kerja dengan koefisien (  ̂  sebesar 0,150 yang berarti bahwa 

kenaikan modal sebesar satu persen akan meningkatkan jumlah tenaga 

kerja sebesar 0,150 persen. 

3.2.2  Interpretasi Ekonomi 

a. Upah 

Hasil uji signifikansi parsial, terbukti bahwa upah berpengaruh positif 

terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di 

Indonesia tahun 2014-2018. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan upah 

berpengaruh negatif terhadap jumlah tenaga kerja, karena secara teori, 

upah merupakan biaya produksi perusahaan.  

Pengaruh positif upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 

industri pada penelitian ini diduga disebabkan karena meningkatnya 

produktivitas tenaga kerja sektor industri. Peningkatan produktivitas 

tenaga kerja berpotensi meningkatkan keuntungan perusahaan, dan 

akan mendorong naiknya upah pekerja. Dengan demikian, upah yang 

tinggi tidak akan mengurangi jumlah tenaga kerja, karena 

produktivitas yang tinggi membuat produsen berani tetap 

meningkatkan upah tanpa menurunkan jumlah pekerja. 

 

Tabel 13. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Indonesia  

Tahun 2013-2018 

Tahun 
Tenaga Kerja Output  Produktivitas  

(Ribu Orang) (Trilyun Rupiah) (Juta Rupiah Per Orang) 

2013 4382 2997 683,93 

2014 5180 3483 672,39 

2015 5247 4192 798,93 

2016 6390 5216 816,28 

2017 6614 5954 900,21 

2018 6005 6103 1016,32 

 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Purnamanti & 

Khoirudin (2019) yang menemukan bahwa upah berpengaruh positif 
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terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2011-2015. Hal tersebut disebabkan karena upah yang tinggi akan 

membuat tenaga kerja lebih produktif. Oleh karena itu, perusahaan 

tetap mampu mempertahankan keuntungannya meski jumlah tenaga 

kerja dan upah meningkat. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Sulistiawati (2012), 

di mana upah berpengaruh negatif terhadap jumlah tenaga kerja di 

seluruh provinsi di Indonesia tahun 2006-2010. Hal ini dikarenakan 

kenaikan upah berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, 

terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. 

b. Jumlah Industri 

Hasil uji signifikansi parsial menujukkan jumlah industri berpengaruh 

positif terhadap jumlah tenaga kerja industri sedang besar di Indonesia. 

Artinya, semakin banyak jumlah industri, semakin banyak pula jumlah 

tenaga kerja yang terserap.  

Keberadaan industri merupakan penggerak ekonomi suatu negara 

sehingga mampu untuk mendorong pembangunan dan memperluas 

kesempatan kerja. Semakin banyak jumlah industri disuatu negara 

maka semakin maju perekonomian negara, sehingga jumlah produk 

yang dihasilkan semakin banyak dan mampu meningkatkan 

penyerapan input untuk proses produksi, salah satunya adalah tenaga 

kerja. 

  

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Zenda & Suparno 

(2017), di mana jumlah industri berpengaruh positif terhadap jumlah 

tenaga kerja di kota Surabaya tahun 2019-2013. Semakin banyak 

jumlah industri di kota Surabaya tentunya akan membutuhkan banyak 

tenaga kerja. Hal ini akan meningkatkan permintaan jumlah tenaga 

kerja. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan 

Apriliyanto & Rusdarti (2018), di mana jumlah industri tidak 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada subsektor industri 
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tekstil dan produk tekstil di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014. 

Hal ini karena masih kurangnya dukungan serta pengawasan 

pemerintah pada industri terutama pada pengusaha baru sehingga tidak 

terciptanya industri baru. 

c. Modal 

Hasil uji signifikansi parsial menujukkan bahwa modal berpengaruh 

positif terhadap jumlah tenaga kerja industri sedang besar di Indonesia. 

Artinya, ketika modal sektor industri besar dan sedang meningkat, 

jumlah tenaga kerja akan meningkat.  

Temuan pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

Ningsih & Indrajaya (2015) yang menemukan bahwa modal 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri kerajinan perak di 

Kabupaten Gianyar. Modal yang banyak akan menghasilkan banyak 

produk, sehingga dalam memproduksi produk perusahaan 

membutuhakan banyak tenaga kerja. Namun, hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan temuan Siman & Lewaherilla (2020), di mana modal 

berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri di Kabupaten Merauke tahun 2013-2018. Hal ini karena modal 

mengalami fluktuasi sehingga berdampak pada kurangnya penyerapan 

tenaga kerja. Untuk menghindari kurangnya penyerapan tenaga kerja, 

industri dapat mengalokasikan dana atau menambah porsi untuk 

belanja modal. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Tujuan utama dari upaya industrialisasi adalah untuk meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja serta mampu mengangkat PDB di berbagai sektor. 

PDB Indonesia menujukkan bahwa sektor industri berkontribusi dominan 

setiap tahunnya. Diketahui pada sektor industri besar dan sedang di Indonesia 

bahwa jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang terserap cenderung 

meningkat sehingga semakin terbukanya peluang kerja. Dengan demikian, 
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biaya tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Indonesia juga 

meningkat. Produsen perlu mencari cara agar dapat mempertahankan 

keuntungannya tanpa mengurangi jumlah pekerja. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengestimasi pengaruh upah, jumlah industri, dan modal terhadap 

jumlah tenaga kerja pada sektor industri besar dan sedang di Indonesia tahun 

2014-2018. 

Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan regresi data panel dengan 

model terpilih Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji F menujukkan bahwa, 

secarara bersama-sama, upah, jumlah industri, dan modal terbukti 

berpengaruh nyata terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri besar dan 

sedang Sementara itu, hasil uji t menunjukkan bahwa upah, jumlah industri 

dan modal secara individu berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri besar dan sedang. 

4.2 Saran 

Dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri di 

Indonesia, pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses industrialisasi 

yang berkelanjutan di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan adalah dengan 

memperbanyak jumlah industri sehingga akan berpengaruh pada peningkatan 

jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri besar dan sedang. 

Selain itu, penentuan jumlah upah yang sesuai dan banyaknya jumlah modal 

yang digunakan juga diperlukan guna menunjang dan mempercepat proses 

industrialisasi.  
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