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DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PULAU 

KALIMANTAN 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi arah dan besarnya pengaruh Upah 

Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi (Penanaman Modal 

Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri), dan Tingkat Pendidikan terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Kalimantan selama periode 2016-2020 

menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan model 

terestimasi terpilih yaitu Fixed Effects Model (FEM). Hasil uji validitas pengaruh 

(uji t) secara cross section menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, UMP, investasi, dan 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau 

Kalimantan tahun 2016-2020. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas 

tenaga kerja melalui penyediaan Pendidikan dan pelatihan berkualitas yang bisa 

diakses secara luas oleh angkatan kerja. 

 

Kata Kunci: penyerapan tenaga kerja, UMP, pertumbuhan ekonomi, investasi, 

industri 

 

Abstract 

This study aimed to estimate the affect of Provincial Minimum Wage, Economic 

Growth, Investment (Foreign Investment and Domestic Investment), and Education 

Level and on Labor Absorption in Kalimantan Island during the period 2016 2020 

using a pandel data regression analysis. The results showed the selected estimated 

model is the Fixed Effects Model (FEM). The results of the cross section t-test 

showed that economic growth had a positive effect on labor absorption, while 

minimum wage, investment, and education levels were found to have no effects on 

labor absorption in Kalimantan in 2016 2020. Local governments need to continue 

to improve the quality of the workforce through the provision of quality education 

and training that can be widely accessed by the workforce. 

 

Keywords: labor absorption, provincial minimum wage, economic growth, 

investment, industry. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia yang merupakan negara berkembang menjadi salah satu negara yang 

memiliki masalah tenaga kerja. Masalah yang dimaksud mengenai tingginya 

jumlah angkatan kerja. Tingginya angkatan kerja menunjukkan bahwa penawaran 

tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja tidak selalu 

diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja, 

dari situ akan menimbulkan gap yang biasa disebut pengangguran (Bustam, 2016). 
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Menurut Todaro & Smith (2006), penyerapan tenaga kerja merupakan 

penerimaan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan atau suatu keadaan yang 

mengggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari 

pekerjaan. Menurut BPS (2019) pertumbuhan penduduk di Pulau Kalimantan 

selama beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang pesat, dan pada 

tahun 2025 proyeksi penduduk di Pulau Kalimantan akan mencapai 20 juta jiwa. 

Hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah karena akan berpengaruh 

langsung pada tingkat keterserapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja 

baru.  

Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau yang kaya akan sumberdaya 

alam seperti hasil hutan, perkebunan, gas, minyak dan batubara. Beberapa kawasan 

merupakan daerah pertanian yang subur, sementara kawasan lainnya masih berupa 

hutan belantara, hutan produktif di jalur khatulistiwa dan kawasan pertambangan. 

Mayoritas masyarakat masih berkecimpung di dalam sektor pertanian secara luas 

(Haq & Yuliadi, 2018). 

Tenaga kerja sektor pertambangan selain mempekerjakan tenaga kerja 

setempat juga mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain. Sumbangan tenaga kerja 

dari daerah lain besar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Pulau Kalimantan dengan laju pertumbuhan penduduk 

tertinggi kedua setelah Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8% 

dilihat dari tahun 2017 dan 2018. Sedangkan pulau besar lainnya seperti pulau Jawa 

yang memiliki kenaikan penduduk sebesar 5,1%, Nusa Tenggara 8,6%, pulau 

Sulawesi, Papua, dan Maluku sebesar 8,2% (BPS,2019). 

Tenaga kerja formal di lima Provinsi di Pulau Kalimantan. Kalimantan 

Timur memiliki nilai keterserapan tenaga kerja di atas rata-rata provinsi lainnya. 

Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di Kalimantan Timur pada tahun 2018 

dengan persentase sebesar 58,84% angkatan kerja yang terserap. Pada tahun 2020 

di Kalimantan Barat merupakan penyerapan tenaga kerja terendah dengan 

penyerapan tenaga kerja sebesar 36,99%. Hal ini dikarenakan lesunya 

perekonomian yang disebabkan oleh Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga 
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kerja kehilangan pekerjaanya karena perusahaan melakukan penghematan biaya 

produksi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. 

Menurut Todaro & Smith (2006), penyerapan tenaga kerja dipengaruhi 

oleh tingkat investasi dan upah minimum. Penyerapan tenaga kerja merupakan 

masalah penting dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Kesempatan kerja 

digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan 

ekonomi. Adanya kesempatan kerja tersebut akan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian yang merupakan sumber 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Jika upah minimum mengalami kenaikan maka akan meningkatkan biaya 

produksi dikarenakan tenaga kerja memiliki motivasi untuk melakukan produksi 

yang lebih sehingga biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tinggi, 

dengan adanya peningkatan biaya inilah akhirnya barang dan jasa yang dihasilkan 

akan meningkatkan harga per unit. Sementara investasi dilakukan dalam rangka 

penyediaan barang-barang modal seperti mesin dan perlengkapan produksi untuk 

meningkatkan hasil produksinya yang nantinya akan meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja karena barang-barang tersebut membutuhkan tenaga manusia untuk 

mengoperasikannya (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). 

Pembangunan dalam ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu 

perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur 

lebih banyak tersedia. Tujuan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap 

negara adalah untuk menciptakan pembangunan yang dapat dirasakan secara 

menyeluruh oleh setiap masyarakat, yakni dengan perusahaan semakin banyak dan 

berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi meningkat (Todaro & 

Smith, 2006), sehingga pada gilirannya diharapkan kesempatan kerja bertambah, 

tingkat pendidikan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi 

sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat (Susanto et al., 2018).  

Rata-rata lama sekolah penduduk di Pulau Kalimantan. Jika dilihat tingkat 

pendidikannya masih rendah dan hanya Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 

rata-rata lama sekolah di atas 9 tahun, hal ini menandakan sistem pendidikan di 

Pulau Kalimantan belum berjalan dengan baik. 



 

 

4 
 

Berangkat dari uraian latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian yang berjudul “Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau 

Kalimantan Tahun 2016-2020”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor manakah yang berperan penting atas penyerapan tenaga kerja di lima 

Provinsi di Pulau Kalimantan selama periode 2016-2020. 

 

2. METODE  

Penelitian ini merupakan analisis data sekunder mengenai pengaruh upah minimum 

provinsi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat pendidikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan selama periode 2016-2020 

menggunakan analisis regresi data panel. Adopsi model analisis dalam penelitian 

ini merupakan modifikasi dari artikel Prihatini et al. (2020). Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain penyerapan tenaga 

kerja, upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, investasi (penanaman modal 

asing dan penanaman modal dalam negeri) serta tingkat pendidikan selama periode 

2016-2020. Data diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini 

akan dianalisis menggunakan regresi data panel. Penelitian ini merupakan analisis 

data sekunder mengenai pengaruh upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, 

investasi, dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau 

Kalimantan selama periode 2016-2020 menggunakan analisis regresi data panel. 

Estimasi model ekonometrika data penel di atas meliputi langkah-langkah (1) 

mengestimasi model data penel Common Effects Model (Pooled Ordinary Least 

Square/PLS), Fixed Effects (Fixed Effects Model/FEM), Random Effects (Random 

Effects Model/REM) (2) uji pemilihan model data panel dengan menggunakan Uji 

Chow dan Uji Hausman (3) uji kebaikan model pada model data panel terpilih dan 

Interpretasi R-Square (4) uji validasi pengaruh. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C 222,503 -340,582 222,503 

Log(UMP) -18,317 38,320 -18,317 

PE 0,338 0,741 0,338 

INV 0,000 0,000 0,000 

TP 11,167 -21,196 11,167 

𝑅2     0,797 0,948     0,797 

Adj. 𝑅2    0,757 0,922     0,757 

F-statitistik    19,646     36,297     19,646 

Prob F-Statistik    0,000 0,000   0,000 

Uji Pemilihan Model 

(1) Chow 

Cross-section F(4,16) = 11,539; Prob. F = 0,000 

(2) Hausman 

Cross section random χ2(4) = 46,155; Prob. χ2 = 0,000 

 

3.2 Uji Pemilihan Model Terestimasi 

3.2.1 Uji Chow 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat probabilitas statistik F sebesar 0,000 (< 0,01), 

sehingga 𝐻0 ditolak. Maka, model terestimasi adalah FEM. 

3.2.2 Uji Hausman 

Dari Tabel 1, terlihat probabilitas statistik χ2 sebesar 0,0000 (< 0,01), sehingga 𝐻0 

tidak ditolak. Maka, model terestimasi adalah FEM. 

Tabel 2. Hasil Estimasi Fixed Effects Model 

𝑃𝑇𝐾𝑖𝑡= - 340,582 + 38,32 𝑙𝑜𝑔𝑈𝑀𝑃𝑖𝑡+ 0,741 𝑃𝐸𝑖𝑡- 0,000 𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 - 21,196 𝑇𝑃𝑖𝑡+ 𝜀𝑖𝑡 

                               (0,061)                   (0,005 )*     (0,989)          (0,090) 

𝑅2 = 0,948; DW = 1,471; F-stat = 36,297; Prob.(F-stat) = 0,000 

Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10. 

Angka dalam kurung merupakan probabilitas nilai t-statistik. 
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3.3 Uji Kebaikan Model Terpilih 

3.3.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Berdasarkan Tabel 3 yang telah disajikan di atas, didapatkan hasil bahwa 

probabilitas F memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,01, sehingga didapatkan kesimpulan 

bahwa H0 ditolak. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian eksis, 

yang berarti bahwa secara bersama-sama upah minimum provinsi, pertumbuhan 

ekonomi, investasi, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 3. Effects dan Konstanta Cross Section 

Provinsi Effects Konstanta 

Kalimantan Barat -28,228 -368,810 

Kalimantan Tengah -2,2467 -342,829 

Kalimantan Selatan -15,653 -356,236 

Kalimantan Timur  33,066 -307,516 

Kalimantan Utara  13,062 -327,521 

 

3.4 Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terpilih 

Tabel 4. Hasil Uji Validasi Pengaruh (Uji t) 

Variabel Koefisien Prob.t Kriteria Kesimpulan 

logUMP 𝛽1̂ 0,061 > 0,05 𝛽1̂ tidak terbukti nyata 

PE 𝛽2̂ 0,005 < 0,01 𝛽2̂ terbukti nyata pada α = 0,01 

INV 𝛽3̂ 0,989 > 0,10 𝛽3̂ tidak terbukti nyata 

TP 𝛽4̂ 0,090 > 0,05 𝛽4̂ tidak terbukti nyata 

 

3.5 Interpretasi Ekonomi 

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. UMP adalah upah minimum yang 

berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Jika upah minimum 

mengalami kenaikan maka pendapatan masyarakat atau tenaga kerja juga akan 

meningkat. Hal ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga permintaan 

akan barang dan jasa juga akan meningkat. Dengan demikian, perusahaan akan 

berusaha mencukupi permintaan dengan meningkatkan produksi mereka dan 



 

 

7 
 

membutuhkan tenaga kerja lebih guna memenuhi permintaan yang meningkat 

tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori permintaan tenaga kerja dalam 

jangka pendek untuk sebuah industri. Dalam teori tersebut, setiap perusahaan dalam 

persaingan sempurna tidak dapat mempengaruhi harga. Perusahaan dalam industri 

mengambil keuntungan dari upah yang lebih rendah dengan meningkatkan jumlah 

pekerja. Dengan demikian, naiknya jumlah tenaga kerja akan menguntungkan 

perusahaan karena akan ada lebih banyak output yang dihasilkan (Todaro & Smith, 

2003). 

Dwirainaningsih (2018) dengan penelitiannya juga menemukan bahwa 

upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa 

Timur. Hal ini terjadi karena tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, 

sehingga naiknya upah tenaga kerja meningkatkan konsumsi masyarakat dan 

perusahaan membutuhkan tenaga kerja lebih untuk mencukupi permintaan pasar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, hasil ini sejalan dengan penelitian 

Sokian et al. (2020) di mana hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Sarolangun karena pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut awalnya 

berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemudian meningkatkan 

pembangunan ekonomi terutama dalam bidang pendidikan yang secara langsung 

meningkatkan produktivitas angkatan kerja.  

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja dikarenakan peningkatan dalam iklim perekonomian di suatu wilayah akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, naiknya pertumbuhan ekonomi 

juga merupakan indikator dari meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Hal ini 

memengaruhi pola permintaan dan perusahaan atau produsen akan selalu berusaha 

memaksimalkan keuntungan. Mereka (perusahaan atau produsen) akan merespon 
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peningkatan permintaan tersebut dengan menambah jumlah tenaga kerja untuk 

memenuhi permintaan yang meningkat. 

Tabel 5. Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Kalimantan 2016-2020 

Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 

Kalimantan Barat 38,19 38,57 40,45 39,89 36,99 

Kalimantan Tengah 41,35 45,67 47,63 48,98 44,20 

Kalimantan Selatan 37,81 38,98 39,92 43,18 39,18 

Kalimantan Timur 55,25 59,96 58,84 58,24 52,86 

Kalimantan Utara 56,98 57,76 57,05 53,31 49,07 

Pulau Kalimantan 45,92 48,19 48,78 48,72 44,46 

 Sumber: BPS (2021) 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis dan temuan Putri & 

Soelistyo (2018) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila. Wilayah tersebut sedang 

menjadi tujuan bagi perusahaan besar nasional maupun asing untuk memindahkan 

aktivitas produksinya di wilayah tersebut mengingat upah minimum di Kawasan 

Gerbangkertasusila masih cukup rendah. Akan tetapi, penelitian ini didukung oleh 

hasil penelitian Wildan (2018) yang menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor yang disebabkan rendahnya 

aliran modal asing yang masuk.  

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini berlawanan dengan 

hipotesis dan teori pendukung yang menyatakan peningkatan kualitas pendidikan 

akan meningkatkan produktivitas angkatan kerja sehingga kedepannya akan lebih 

mudah mendapatkan pekerjaan (Todaro & Smith, 2006). 

Tabel 6. Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau Kalimantan Tahun 2016-2020 (Tahun) 

Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 

Kalimantan Barat 6,98 7,05 7,12 7,31 7,37 

Kalimantan Tengah 8,13 8,29 8,37 8,51 8,59 

Kalimantan Selatan 7,89 7,99 8,00 8,20 8,29 

Kalimantan Timur 9,24 9,36 9,48 9,70 9,77 

Kalimantan Utara 8,49 8,62 8,87 8,94 9,00 
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Tabel 4.7 menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan di provinsi-provinsi 

di pulau Kalimantan, tingkat pendidikan di setiap wilayah tidak mencapai 12 tahun. 

Artinya, banyak penduduk yang tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), 

sehingga mereka susah untuk mencari pekerjaan yang bagus. 

 Tidak berpengaruhnya tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja disebabkan mayoritas perusahaan baik perusahaan tambang batu bara maupun 

perusahaan perkebunan sawit di pulau Kalimantan lebih membutuhkan tenaga kerja 

operasional di lapangan (lokasi tambang atau kebun). Selain itu, perusahaan 

mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja dari berbagai 

tingkat pendidikan tersebut yang mempunyai standar upah masing-masing. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan menggunakan alat analisis regresi 

data panel, maka diperoleh beberapa poin-poin kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil estimasi data panel cross section, terpilih model terbaik yaitu 

Fixed Effects Model (FEM). 

b. Berdasarkan Uji eksistensi model (Uji F), model terestimasi eksis, dengan nilai 

Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,947777, artinya 94,77% variasi variabel 

penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variasi variabel upah minimum 

provinsi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat pendidikan, Sedangan 

sisanya sebesar 5,23% dipengaruhi oleh variasi dari variabel lain di luar model. 

c. Berdasarkan Uji validitas pengaruh (Uji t) yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa variabel upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, UMP, investasi, dan 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau 

Kalimantan tahun 2016-2020. 

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah Daerah dan Dinas Ketenagakerjaan di tiap Provinsi diharapkan dapat 

bersinergi dalam penetapan kebijakan-kebijakan ekonomi seperti penetapan 

upah minimum supaya dapat meningkatkan kesejaheraan masyarakat. Selain itu, 
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Dinas Ketenagakerjaan di setiap daerah diharapkan dapat memberikan pelatihan 

khusus supaya angkatan kerja di Kalimantan berkemampuan khusus dan lebih 

mudah terserap di posisi penting yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Selain 

itu, pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang dapat memberdayakan 

sumberdaya manusia di sekitar wilayah perusahaan beroperasi agar penyerapan 

tenaga kerja asli daerah menjadi fokus utama.  

b. Pemerintah Provinsi-Provinsi di Kalimantan diharapkan dapat mendorong 

berkembangnya sektor-sektor lain yang masih kecil dan dapat berkembang 

supaya dapat memberikan kontribusinya dalam perekonomian di setiap daerah 

di Pulau Kalimantan. Contohnya sektor pertanian, kehutanan, dan UMKM 

sebagai sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menambah jumlah observasi (tahun) 

atau wilayah lain serta menggunakan variabel lain. Hal ini bertujuan agar dapat 

membandingkan dengan penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini. 
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