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SARI 

Amin Budiawan. 2012 “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja 

Pada Industri Kecil Pengolahan Ikan Di Kabupaten Demak”. Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra.Y. Titik 

Haryati, M.Si. II. Shanty Oktavilia,S.E., M.Si. 

 

Kata Kunci : Upah, Modal, Nilai Produksi, Tenaga Kerja, Industri Kecil 

Pengolahan Ikan. 

Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 
yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik masyarakat 
melalui perluasan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja. Adapun faktor 
yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu upah, modal, nilai produksi.Hal 
tersebut di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh upah, modal dan nilai produksi 
pada penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten 
Demak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah variabel upah, modal dan 
nilai produksi berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 
pengolahan ikandi Kabupaten Demak? Variabel manakah yang paling dominan 
pengaruhnya dalam penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di 
Kabupaten Demak? 

Populasi penelitian yaitu industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak 
sebanyak 296 unit usaha. Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan berjumlah 75 unit usaha. Data yang digunakan berupa data primer 
yang diambil dengan metode angket. Teknik analisis regresi berganda menggunakan 
uji hipotesis secara parsial (uji t) dan uji hipotesis secara simultan (uji F) pada level 
significance 5%. 

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai upah berpengaruh 
signifikan pada penyerapan tenaga kerja, dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. 
Nilai produksi berpengaruh signifikan pada penyerapan tenaga kerja, dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,002. Modal berpengaruh signifikan pada penyerapan tenaga 
kerja, dengan nilai signifikansi sebesar 0,028. Hasil uji hipotesis secara simultan (uji 
F) dapat diketahui bahwa upah, modal dan nilai produksi secara simultan 
berpengaruh signifikan pada penyerapan tenaga kerja dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000. Hasil perhitungan nilai statistik dapat diketahui bahwa kemampuan 
upah, modal dan nilai produksi dalam menjelaskan penyerapan tenaga kerja adalah 
sebesar 75,8%, sedangkan sisanya sebesar 24,2 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 

Simpulan dari penelitian ini adalah variabel upah, modal dan nilai produksi secara 
simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan pada besarnya 
variabel penyerapan tenaga kerja. Faktor yang paling dominan berpengaruh pada 
penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak 
adalah upah tenaga kerja karena. Saran penelitian ini Pemerintah Kabupaten Demak 
membuka akses perolehan modal dengan mudah sehingga akan menambah hasil 
produksi dan dapat banyak menyerap tenaga kerja. 
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ABSTRACT 

Amin Budiawan. 2012. ” Factors Affecting Employment Absorption Of Small Fish 

Processing Industry in Demak regency”. Final Project. Economic Development. 

Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor Dra. Y. Titik Haryati, M.Si. 

Co Advisor Shanty Oktavilia,S.E., M.Si. 

 

Keywords: Wages, Capital, Production Value, Labor, Small Industrial Fish 

Processing. 

Industrialization has a strategic role to support high economic growth in a 

sustainable manner and improve the physical production through expansion of 

employment and expanding business opportunities. The factors that affect 

employment are wages, capital, value of production. Foregoing, the researcher 

interested in conducting research that aims to determine whether there is an 

influence of wages, capital and production value in the employment of the small fish 

processing industry in Demak regency. The problem in this study is the variable 

wage, capital and production values impact on employment of the small fish 

processing industry in Demak regency? Which variables are the most dominant 

influence in the employment of the small fish processing industry in Demak regency? 

The study population is small fish processing industry in Demak much as 296 units. 

The number of samples obtained based on criteria established totaling 75 units. The 

data used are primary data were taken with the questionnaire method. The technique 

of multiple regression analysis using the partial hypothesis test (t test) and test 

hypotheses simultaneously (F test) at the 5% significance level. 

The results of the partial hypothesis test (t test) showed that significantly influence 

the value of wage employment, with a significance value of 0.001. The production 

value significantly influence employment, with a significance value of 0.002. Modal 

significant effect on employment, with a significance value of 0.028. The results of 

hypothesis testing simultaneously (test F) it can be seen that the wages, capital and 

production values simultaneously significant effect on employment with a 

significance value of 0.000. The results of the calculation of statistical values can be 

seen that the ability of wages, capital and production value in explaining employment 

amounted to 75.8%, while the remaining 24.2% is explained by other factors. 

Conclusions from this research is variable wages, capital and production values 

simultaneously (together) have a significant effect on employment size variable. The 

most dominant influence on employment in small industrial fish processing at Demak 

is wage labor because of the partial test showed that the value of wages much greater 

contribution. This study suggestions for employers to raise capital that will increase 

production so that it can absorb a lot of manpower. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk suatu negara yang diiringi dengan pertambahan 

angkatan kerja telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini antara lain 

disebabkan belum berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik 

serta belum meratanya pembangunan disegala bidang sehingga ketersediaan 

lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang 

cepat dan dinamis, berakibat meningkatnya jumlah tenaga kerja manusia yang 

dimanfaatkan untuk pembangunan tetapi di pihak lain semakin terbatasnya 

jumlah investasi dan kesempatan kerja yang diciptakan, hal ini akan 

menimbulkan tingginya angka pengangguran. Upaya perluasan lapangan kerja 

merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, sehingga perlu diambil kebijakan 

yang menyeluruh dan terpadu untuk memperluas kesempatan yang mengangkut 

berbagai segi seperti pengarahan investasi, pembangunan yang berorientasi pada 

perluasan lapangan kerja. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi adalah 

memaksimalkan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah melalui 

pembangunan di sektor industri. Pembangunan di sektor industri adalah bagian 

dari usaha jangka panjang untuk memperbaiki struktur ekonomi yang tidak 
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seimbang karena bercorak pertanian ke arah ekonomi yang lebih kokoh dan 

seimbang antara pertanian dan industri. 

Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan 

teknologi, inovasi spesialisasi produksi dan perdagangan antar negara yang pada 

akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong 

perubahan struktur ekonomi dibanyak negara dari yang tadinya berbasis pertanian 

menjadi berbasis industri (Tambunan, 2003: 249). 

Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik 

masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja, 

meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, 

meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta mengentaskan 

masyarakat dari kemiskinan. 

Berikut ini adalah perkembangan jumlah industri di Kabupaten Demak 

dari tahun 2009-2010. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Industri Kabupaten Demak  Tahun 2009-2010 (Unit) 

Uraian 2009 2010 
Persentase 

Kenaikan (%) 

1. Industri Besar dan Menengah. 

2. Industri Kecil. 

92 

4.166 

92 

4.220 

0,00 

1,29 

Jumlah 4.258 4.312 1,29 

Sumber : Disperindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak. 
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Pada Tabel 1.1 di atas, perkembangan industri kecil dan kerajinan 

mengalami peningkatan cukup banyak yaitu pada tahun 2009 jumlah unit industri 

kecil sebesar 4.166 unit naik pada tahun 2010 sebesar 4.220 unit atau naik sekitar 

1,29%. Sedangkan industri besar dan menengah tidak mengalami kenaikan 

jumlah industrinya. Di Kabupaten Demak, struktur industri berdasarkan usaha 

masih sangat didominsai oleh industri kecil dan kerajinan maka penyerapan 

tenaga kerja pada industri ini menjadi lebih besar dari pada industri besar dan 

sedang.  

Usaha–usaha ekonomi pada kegiatan informal salah satunya industri 

kecil diakui sebagai katub pengaman dalam menanggulangi pengangugran karena 

mampu menyerap angkatan kerja yang tidak terserap oleh usaha–usaha ekonomi 

formal baik karena persyaratan jabatan yang ditentukan tidak dapat dipenuhi 

maupun karena keterbatasan daya serap usaha ekonomi formal tersebut. 

Kegiatan informal itu sendiri merupakan salah satu lapangan pekerjaan 

yang tidak memerlukan persyaratan pendidikan tertentu dan persyaratan lainnya. 

Sebagaimana yang dipersyaratkan pada sektor formal. Oleh karena itu, untuk 

memasuki menjadi pekerja di kegiatan informal menjadi lebih mudah jika 

dibandingkan dengan sektor formal yang menyebabkan tenaga kerja terserap 

sangat bayak jumlahnya. Sehingga kegiatan informal memiliki peranan yang 

sangat besar dalam memberikan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja 

secara nasional yang sekaligus dapat mengurangi jumlah pengangguran 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peranan 

yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya 
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di negara-negara sedang berkembang tetapi juga dinegara-negara maju. UMKM 

sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling 

banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar seperti halnya di negara-negara 

sedang berkembang, tetapi juga dibanyak negara kontribusinya terhadap 

pembentukan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar 

dibandingkan kontribusi dari usaha besar (Tambunan, 2009: 1). 

Tabel 1.2 

Perkembangan Industri Kecil dan Penyerapan Tenaga Kerja  

di Kabupaten Demak Tahun 2007-2010 

No Kecamatan 

2007 2008 2009 2010 

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 

UU/unit 
TK/Or

g 

UU/uni

t 

TK/Or

g 

UU/uni

t 

TK/Or

g 

UU/uni

t 

TK/Or

g 

1 Demak 45 527 39 883 39 883 39 883 

2 Wonosalam 22 43 24 79 24 79 24 79 

3 Dempet 68 144 68 144 68 144 68 144 

4 Kebonagung 13 44 4 26 4 26 4 26 

5 Karanganyar 105 450 177 983 177 983 177 983 

6 Gajah 16 31 16 31 16 31 16 31 

7 Mijen 103 420 277 1060 223 1060 277 1060 

8 Bonang 244 614 244 614 244 614 244 614 

9 Wedung 763 2230 760 2030 760 2030 760 2030 

10 
Karangtenga

h 
149 332 158 384 158 364 158 364 

11 Sayung 83 189 131 314 133 319 133 322 

12 Guntur 773 1560 793 1586 793 1579 793 1579 

13 Mranggen 673 2089 785 2540 785 2542 785 2544 

14 Karangawen 450 951 742 1162 742 1162 742 1162 

Jumlah 3507 9624 4218 11836 4166 11816 4220 11821 

Sumber : Disperindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak. 

Keterangan:   
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UU  : Unit Usaha/ Jumlah Industri kecil 

TK : Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil 

Kabupaten Demak terdapat 14 Kecamatan dan masing-masing memiliki 

sentra industri yang menjadi unggulan. Berdasarkan  data diatas dapat dilihat 

bahwa dari jumlah unit usaha kecil di Kabupaten Demak mengalami peningkatan 

penyerapan tenaga kerja tiap tahunnya.  

Berikut ini ditampilkan sektor unggulan industri kecil di Kabupaten 

Demak pada Tabel 1.3 sebagai berikut: 

Tabel 1.3  

Sektor Unggulan Industri Kecil di Kabupaten Demak Tahun 2010 

No Potensi Unggulan 
Jumlah Unit 

Usaha 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

1 Industri Pengolahan Ikan 296 705 

2 Industri Garment/Konveksi 244 2556 

3 Industri Mebel/Furniture 248 780 

4 
Industri Pengolahan 

Makanan 
627 2044 

Sumber : Disperindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak. 

Salah satu industri kecil unggulan di Kabupaten Demak adalah industri 

kecil pengolahan ikan. Keberadaan industri pengolahan ikan ini bagi masyarakat 

sekitar memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Industri kecil 

pengolahan ikan sebagai industri yang dapat memberikan kontribusi dalam 

memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat. 

Dari Tabel 1.3 industri pengolahan ikan di Kabupaten Demak jumlah unit 

usahanya sebanyak 296 dan dapat menyerap tenaga kerja 705 orang. Dibanding 
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dengan industri lain seperti industri garment dan mebel yang memiliki unit usaha 

sedikit namun lebih banyak menyerap tenaga kerja. Inilah yang menjadi dasar 

pada penelitian ini. 

Tujuan pembangunan perikanan sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 antara lain meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, meningkatkan 

penerimaan devisa negara, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan serta 

menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata 

ruang. 

Komoditas perikanan dicakup adalah semua hasil kegiatan perikanan 

laut, perairan umum, tambak, kolam, dan sawah. Usaha pengolahan ikan di 

Kabupaten Demak ada beberapa jenis antara lain pengolahan ikan, dendeng ikan, 

pengeringan ikan, pembekuan udang dan pembuatan terasi. Adapun produksi dan 

nilai produksi pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Demak selengkapnya ada 

pada tabel berikut. 

Tabel 1.4  

Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak Tahun 

2010 

Jenis Pengolahan Produksi (ton) Persen Nilai Produksi ( Jt Rp) Persen 

Pengasapan ikan 213 7.80 1.863,20 33.49 

Terasi 22 0.81 222,54 4.00 

Pengeringan ikan 2.343 85.82 1.638,00 29.44 

Pemindangan ikan 140 5.13 1.120,00 20.13 

Dendeng ikan 12 0.44 720,00 12.94 

Jumlah 2.730 100 5.563,74 100 

Sumber: Disperindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak, 2010 



7 

 

 

 

Dari kelima jenis pengolahan ikan di Kabupaten Demak seperti pada 

Tabel 1.4, pengeringan ikan merupakan usaha pengolahan ikan yang terbesar 

dengan produksi sebanyak 2.343 ton atau 85,82% dan nilai produksi pengeringan 

ikan dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.638.000.000,- juta dari total nilai 

produksi pengolahan ikan. 

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada salah satu industri kecil 

yang ada di Kabupaten Demak, yaitu industri kecil pengolahan ikan. Alasan 

pemilihan objek penelitian ini adalah industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten 

Demak cukup banyak jumlah perusahaannya dan menyerap banyak tenaga kerja. 

Tabel 1.5  

Tenaga Kerja, Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Industri Kecil Pengolahan 

Ikan Kabupaten Demak 2007-2010 

Tahun Tenaga Kerja 
Jumlah 

Produksi 

Nilai Produksi 

(Juta) 

2007 599 2320 4726.42 

2008 674 2610 5317.23 

2009 695 2730 5563.74 

2010 705 2730 5563.74 

Sumber: Disperindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak, 2010 

Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Demak adalah industri kecil 

pengolahan ikan. Keadaan ini dapat dilihat pada Tabel 1.5, industri pengolahan 

ikan adalah perusahaan yang unit usahanya meningkat dan tenaga kerja yang 

diserap juga tinggi. Di Kabupaten Demak jumlah tenaga kerja industri 

pengolahan ikan terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai tahun 

2010. Jumlah produksi pengolahan ikan di tahun 2007 sebesar 2320 ton menjadi 
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2610 pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 2730 ton, 

meskipun pada tahun 2010 jumlah produksi tetap tetapi jumlah tenaga kerja 

meningkat. 

Persoalan penciptaan kesempatan kerja akan semakin bertambah berat 

bila ditinjau sisi kualitas kesempatan kerja itu sendiri. Tingginya pasokan tenaga 

kerja di satu sisi dan lambannya penyerapan tenaga kerja di lain sisi merupakan 

masalah besar yang dihadapi hampir semua perekonomian negara sedang 

berkembang. Kesempatan kerja terbuka pada saat industri mulai berkembang, 

namun pada waktu yang sama teknologi yang hemat tenaga kerja mulai 

ditemukan sehingga banyak mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia 

(Todaro, 1997: 279). 

Di lain pihak pemerintah ingin mengoptimalkan peranan industri 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak dalam memberikan kontribusi terhadap 

permintaan tenaga kerja sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja pada 

industri pengolahan ikan di Kabupaten Demak. 

Melihat kenyataan di atas maka peranan sektor industri kecil pengolahan 

ikan di Kabupaten Demak yang demikian besar diharapkan mampu memacu 

pertumbuhan daerah dan perkembangan sektor industri. Pertumbuhan dan 

perkembangan sektor industri tersebut menjanjikan semakin luasnya kesempatan 

kerja.  
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Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang industri 

kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. Untuk tujuan tersebut, maka judul 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah ”Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Pengolahan Ikan Di Kabupaten 

Demak”. 

 

1.2      Permasalahan 

Industri kecil mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi 

perekonomian suatu daerah, karena keberadaannya banyak memberikan manfaat 

dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi daerah. 

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Demak 

merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk pengembangan pengolahan 

hasil perikanan khususnya pengolahan ikan. Secara umum pengolahan ikan 

dilakukan secara turun-temurun dan bersifat tradisional karena tidak mengadopsi 

teknologi modern dalam proses produksinya serta hasilnya dijual ke pedagang 

pengumpul maupun langsung ke pasar. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, agar tidak menyimpang dari tujuan 

yang ditetapkan, maka perlu diberikan pembatasan masalah yang jelas, yaitu 

wilayah penelitian adalah industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. 

Sedangkan variabel yang diteliti adalah variabel-variabel yang secara teoritis 

mempunyai pengaruh kuat pada penyerapan tenaga kerja, yaitu variabel upah 



10 

 

 

 

tenaga kerja,  variabel modal untuk mengembangkan usaha atau membuat usaha 

baru dan variabel nilai produksi industri kecil.  

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas maka yang 

menjadi permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Apakah variabel upah, modal dan nilai produksi berpengaruh pada 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten 

Demak? 

2) Variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya dalam penyerapan 

tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Menganalisa apakah ada pengaruh upah, modal dan nilai produksi 

berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan 

ikan di Kabupaten Demak. 

2) Menganalisa variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya dalam 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten 

Demak. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya 

sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-

lembaga yang terkait dengan pembuatan kebijakan yang berhubungan 

dengan perkembangan industri kecil di Kabupaten Demak. 

2) Bagi pengusaha pengolahan ikan, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah informasi dan masukan untuk meningkatkan kinerja pada 

industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak.  

1.4.2 Manfaat Teoritis  

1) Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan 

pengetahuan peneliti tentang pengetahuan pelaksanaan pembangunan di 

Kabupaten Demak khususnya pembangunan sektor industri kecil 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak. 

2) Untuk menambah koleksi dan pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai 

salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya. 

3) Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah 

dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Industri 

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, 

industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai 

yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan 

perekayasaan industri. Pengertian industri juga meliputi perusahaan yang 

mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau kimia 

bahan-bahan organis sehingga menjadi hasil baru. 

Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan industri juga dapat dibedakan 

berdasarkan tingkat investasinya yaitu : 

a. Industri besar dengan tingkat nilai investasi lebih dari Rp 200 juta. 

b. Industri menengah dengan tingkat nilai investasi yang digunakan antara 

Rp 5 juta – Rp 200 juta. 

c. Industri kecil dengan tingkat nilai investasi yang digunakan kurang dari 

Rp 5 juta. 

2.1.2  Industri Kecil 

2.1.2.1  Pengertian Industri Kecil 

Dinas Perindustrian Perdagangan merumuskan industri kecil sebagai 

berikut: 
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a. Sentra industri kecil merupakan suatu wilayah yang didalamnya terjadi 

pengelompokan industri-industri kecil yang sejenis atau memilki kaitan 

erat diantara industri kecil tersebut, dimana wilayah kerjanya tidak dibatasi 

oleh wilayah administrasi saja tetapi ditentukan oleh wilayah industri kecil 

itu sendiri. 

b. Non sentra industri kecil mempunyai pengertian bahwa letak-letak industri 

tersebar atau tidak mengelompok. 

c. Indutri kecil mempunyai suatu kegiatan industri baik, yang berbentuk 

kelompok atau tidak yang berlokasi di desa sesuai dengan tipologi desanya 

dan biasanya yang dimiliki oleh petani atau kelompok pengrajin dalam 

bentuk usaha komparatif. 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (dalam 

Tambunan, 2003: 307) mendefinisikan usaha kecil, termasuk usaha mikro 

sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan 

maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah 

dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta dan atau mempunyai NT (Nilai 

Tambah) atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp1 milyar dan 

usaha tersebut berdiri sendiri. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah mendefinisikan usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung 
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dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria antara lain: 

kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

hasil penjualan tahunan Rp 300 sampai dengan Rp 2,5 milyar. 

Dalam proses pengembangannya, industri kecil menghadapi beberapa 

kendala. Kendala-kendala tersebut dapat digolongkan menjadi 3 yaitu: 

a. Kendala intern yang meliputi: kualitas sumber daya manusia pengusaha 

sendiri yang masih lemah, dan biasanya mengandalkan tenaga kerja 

terampil serta kurangnya tenaga kerja terdidik, kurangnya permodalan, 

lemahnya akses ke pangsa pasar yang lebih luas, lemah dalam penguasaan 

teknologi, kurang baiknya sistem manajemen, organisasi, dan kurangnya 

kerjasama dengan pengusaha lain yang saling menguntungkan. 

b. Kendala ekstern, yang meliputi: iklim usaha yang kurang kondusif dan 

kurangnya pembinaan atau dukungan dari pemerintah secara terpadu, 

adanya eksapansi usaha atau perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai 

suatu industri kecil potensial. 

c. Selain itu kendala utama yang saat ini sedang dihadapai oleh pengusaha 

adalah ketersediaan bahan baku, serta perlindungan hak-hak mereka dalam 

mendapatkan bahan baku, selain itu adanya perbedaan yang cukup 

signifikan dari usaha hulu ke hilir yang terlihat mencolok. 

2.1.2.2 Jenis Industri Kecil 

Industri kecil merupakan usaha ekonomi yang tersebar luas di seluruh 

daerah, sebagian dilakukan oleh golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya, 

industri kecil penting peranannya dalam hal pemerataan dari perluasaan 
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penyerapan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, sampai mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Sastrosoenarto (2006:237), menggolongkan jenis industri kecil 

berdasarkan kegiatan industri kecil sebagai berikut: 

a. Industri kecil pengolahan makanan 

b. Industri kecil sandang dan kulit 

c. Industri kimia dan bahan baku 

d. Industri kerajinan dan umum 

e. Industri logam, misalnya alat-alat pertanian seperti linggis dan pacul. 

2.1.3 Fungsi Produksi dan Biaya 

2.1.3.1 Fungsi Produksi 

Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkkan jumlah 

maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu (Joesron 

dan Fathorrozi, 2003:77).  

Produksi merupakan akhir dari proses suatu aktivitas ekonomi dengan 

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Fungsi produksi menetapkan 

bahwa suatu perusahaan tidak bisa mencapai suatu output yang lebih tinggi 

tanpa menggunakan input yang lebih banyak dan suatu perusahaan tidak bisa 

menggunakan lebih sedikit input tanpa mengurangi tingkat outputnya. 

Produksi dapat meningkat tidak hanya dengan penambahan jumlah 

tenaga kerja tetapi bisa melalui mesinisasi. Input produksi tidak hanya human 



16 

 

 

 

resources melainkan bisa capital resources (modal), natural resources (tanah) 

dan managerial skill (Joesron dan Fathorrozi, 2003:77). 

Hubungan antara jumlah output (Q) dengan sejumlah input yang 

digunakan dalam proses produksi (X1, X2, X3, ..., Xn) secara matematis dapat 

ditulis sebagai berikut: 

Q = f(X1, X2, X3, ..., Xn) 

Keterangan: 

Q = Output 

F = Input (Joesron dan Fathorrozi, 2003:78) 

Faktor produksi akan mengalami perubahan apabila salah satu faktor 

produksi yaitu tenaga kerja terus menerus di tambah tetapi faktor-faktor produksi 

lainnya dianggap tetap jumlahnya yaitu tidak dapat diubah lagi. Apabila 

dimisalkan harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor modal 

diketahui, analisis tentang perusahaan akan meminimumkan biaya dalam 

usahanya untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan 

melalui kurva produksi sama (isoquant) dan garis biaya sama (isocost) (Sadono 

Sukirno, 2003:197). 

1) Isoquant 

Kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan 

menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu. 

2) Isocost 

Garis yang menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang akan 

diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. 
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2.1.3.2 Biaya 

Biaya adalah komponen utama dalam aktivitas produksi karena tanpa 

adanya biaya maka proses produksi tidak akan dapat berjalan. Biaya dapat 

dikatakan sebagai pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh pihak produsen 

untuk menghasilkan suatu produk (Nirwana, 2003:59). 

Terdapat beberapa jenis biaya di dalam aktivitas produksi, tetapi pada 

intinya biaya produksi terdiri atas dua bagian utama, yaitu biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya variabel (variabel cost) (Nirwana, 2003:59-61) 

a. Biaya tetap (Fixed cost) 

Fixed cost (FC) atau biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak 

tergantung pada jumlah produksi yang akan dihasilkan. Biaya tetap dapat 

pula dikatakan sebagai biaya yang hilang atau sunk cost. Artinya, bahwa 

biaya yang dikeluarkan oleh produsen harus tersedia meskipun proses 

produksi belum dilakukan dan nilainya tetap, artinya tidak tergantung pada 

beberapa output yang akan diproduksi. Diantara komponen faktor 

produksi yang termasuk pada biaya tetap meliputi biaya mesin-mesin 

produksi, biaya untuk pendirian gedung untuk berproduksi dan juga biaya 

sewa areal lahan tanah yang digunakan untuk berproduksi serta biaya-

biaya lain yang sifatnya tetap, khususnya untuk peroide jangka pendek. 

b. Biaya variabel (Variabel cost) 

Variabel cost (VC) atau biaya variabel merupakan biaya yang besar atau 

nilainya tergantung pada beberapa jumlah produk yang akan dihasilkan. 

Jika jumlah produksi yang dihasilkan besar maka biaya yang diperlukan 
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besar juga. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah produksinya kecil atau 

sedikit maka bilai biaya yang diperlukan sedikit atau kecil. Sehingga 

antara biaya variabel dengan jumlah produksi merupakan suatu hubungan 

yang sifatnya searah. Faktor produksi yang termasuk biaya variabel adalah 

biaya pembelian bahan baku dan upah atau gaji tenaga kerja. 

c. Biaya total (Total cost) 

Total cost (TC) atau biaya total merupakan keseluruhan dari biaya tetap 

dan biaya variabel atau tepatnya penjumlahan dari biaya tetap dan biaya 

variabel sehingga dapat dirumuskan bahwa TC = FC + VC. Biaya total 

tersebut merupaqkan biaya yang ditanggung oleh produsen untuk 

kepentingan produksi. 

d. Biaya marginal (Marginal cost) 

Marginal cost (MC) atau sering dikatakan sebagai biaya perubahan, 

karena biaya marginal merupakan biaya yang diakibatkan oleh adanya 

perubahan jumlah produksi yang akan dihasilkan. Dengan demikian biaya 

marginal dapat diuraikan berasal dari perubahan total biaya produksi 

setelah dikurangi dengan biaya produksi sebelumnya yang dihasilkan 

dibagi dengan jumlah produksi  setelah dikurangi dengan jumlah produksi 

sebelumnya. 

e. Biaya tetap rata-rata (Average fixed cost) 

Average fixed cost (AFC) merupakan biaya tetap setelah dibagi dengan 

jumlah produk yang diproduksi sehingga biaya tersebut dapat dikatakan 

terdistribusikan pada setiap satuan produk yang telah diproduksi. 
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f.      Biaya variabel rata-rata (Average variabel cost) 

Average variabel cost (AVC) merupakan biaya total variabel setelah dibagi 

dengan jumlah produk yang diproduksi. 

2.1.4 Tenaga Kerja 

Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh 

faktor  produksi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah penduduk (sumber 

daya manusia). Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah penduduk 

dalam usia kerja. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi 

karena manusia lah yang mampu menggerakkan faktor-faktor produksi yang 

lain untuk menghasilkan suatu barang. 

Mulyadi, (2003:59) ada beberapa pengertian terkait dengan 

ketenagakerjaan antara lain: 

1)  Tenaga kerja  

Adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-65 tahun) atau jumlah 

seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan 

jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mau 

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

2)   Angkatan kerja  

Adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat dalam kegiatan 

produktif yaitu barang dan jasa. 

3) Tingkat partisipasi angkatan kerja 

Adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok 

umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umum tersebut. 
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4) Tingkat pengangguran 

Adalah angkatan yang menunjukkan berapa banyak angka kerja yang 

sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif 

mencari kerja. 

5) Pengangguran terbuka 

Adalah bagian arti angka kerja yang sekarang ini tidak dan sedang aktif 

mencari kerja. 

6) Setengah menganggur 

Adalah perbedaan jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam 

pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan 

ingin dikerjakan. 

7) Pengangguran struktural 

Adalah pengangguran yang disebabkan karena tidak cocokan antara para 

pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian maupun 

daerah lokasinya. 

8) Pengangguran friksional 

Adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu 

pekerjaan yang lain. 

9) Pengangguran tidak ketara 

Dalam angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi 

sebetulnya pengangguran jika dilihat dari segi produktifitasnya. 
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2.1.5  Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan 

jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga 

permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang 

diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam 

jangka waktu tertentu (Maimun Sholeh, 2007: 63). 

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan 

tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi (Afrida BR, 

2003:205). 

2.1.5.1 Perubahan tingkat upah 

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya 

produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik maka 

akan terjadi : 

1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang 

selanjutnya akan meningkat pula harga per unit barang yang diproduksi. 

Biasanya konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi 

kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi 

mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi 

barang yang tidak terjual, terpaksa produsen menurunkan jumlah 

produksinya, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan 
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Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya 

skala produksi disebut efek skala produksi atau “ scale – effect “ 

2) Apabila upah naik maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan 

teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan 

kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti 

mesin dan lain – lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin 

disebut efek subtitusi tenaga kerja atau “ subtitution effect “ 

Baik efek skala produksi maupun efek subtitusi akan menghasilkan 

suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai slope negatif 

seperti tampak pada kurva dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kurva Permintaan Tenaga Kerja 

Sumber : (Afrida BR , 2003 :206) 

Menurut Sumarsono (2003: 112), upah dibagi menjadi tiga macam 

yaitu : 

a. Upah Pokok 

D 

Jumlah Tenaga Kerja 

Upah 
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Upah yang diberikan pada karyawan, yang dibedakan atas upah per jam, 

per hari, per minggu, per bulan. 

b. Upah Lembur 

Upah yang diberikan pada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja yang 

telah ditetapkan perusahaan. 

c. Tunjangan   

Sejumlah uang yang diterima karayawan secara menyeluruh karena 

adanya keuntungan dari perusahaan pada akhir tahun neraca. 

2.1.5.2 Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga 

Kerja 

1) Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 

bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan 

meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. 

Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga 

kerjanya.  

2) Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi turun dan 

tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada 

keadaan ini produsen cenderung akan meningkatkan produksinya 

barangnya karena permintaan bertambah besar. Disamping itu permintaan 

tenaga kerja akan bertambah besar karena peningkatan kegiatan produksi.  

Efek selanjutnya akan terjadi apabila harga barang-barang modal 

turun adalah efek subtitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen 
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cenderung untuk menambah jumlah barang-barang modal (mesin) sehingga 

terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi secara relatif penggunaan 

tenaga kerja berkurang (Afrida BR , 2003 :207). 

2.1.6 Nilai Produksi 

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang 

yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang 

selanjutnya akan dijual sampai ke tangan konsumen. Naik turunnya permintaan 

pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan berpengaruh 

apabila permintaan hasil produksi perusahaan dari industri meningkat, 

produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud 

tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.  

Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain : 

naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 

bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-

barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang dugunakan dalam proses 

produksi (Sudarsono, 1988: 35) 

Nilai output suatu daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan 

hasil produksi dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang memproduksi 

barang yang sama. Para pengusaha akan membutuhkan sejumlah uang yang 

akan diperoleh dengan tambahan perusahaan tersebut, demikian juga dengan 

tenaga kerja, Apabila jumlah output dihasilkan oleh perusahaan yang 

jumlahnya lebih besar maka akan menghasikan output yang besar pula, 
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sehingga semakin banyak jumlah perusahaan/unit yang berdiri maka akan 

semakin banyak kemungkinan untuk terjadi penambahan output produksi 

(Matz, 1990: 23) 

Pengusaha mempekerjakan seseorang karena itu membantu 

memproduksi barang/jasa untuk dijual pada konsumen. Oleh karena itu, 

kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari 

kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi (Simanjuntak, 

1985: 87). 

2.1.7 Modal 

Modal juga bisa dilakukan dengan investasi. Investasi dapat diartikan 

sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau 

perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sadono Sukirno, 

1997). 

Modal menurut Frame Benefit (1995:57) adalah modal juga dapat 

digunakan untuk membeli mesin-mesin atau peralatan untuk melakukan 

peningkatan proses produksi. Dengan penambahan mesin-mesin atau peralatan 

produksi akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja hal ini 

dikarenakan mesin-mesin atau peralatan produksi dapat menggantikan tenaga 

kerja. Jadi semakin banyak modal yang digunakan untuk membeli mesin-mesin 

atau peraralatan maka menurunkan penyerapan tenaga kerja. 
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Pengertian modal diartikan sebagai tabungan masyarakat yang setiap 

saat dapat digunakan untuk membeli saham perusahaan atau obligasi 

pemerintah ataupun yang dipinjamkan kepada orang lain. Modal dinyatakan 

nilainya dalam bentuk uang yang merupakan sebagai alat pengukur nilai dari 

modal tersebut.  

Pengertian ekonomi modal adalah barang atau uang yang bersama-sama 

faktor produksi dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru. Karena modal 

menghasilkan barang-barang baru atau merupakan alat untuk memupuk 

pendapatan maka akan menciptakan dorongan dan minat untuk menyisihkan 

kekayaannya maupun hasil produksi dengan maksud yang produktif dan tidak 

untuk maksud keperluan yang konsumtif.  

Modal dapat diciptakan untuk menahan diri dalam bentuk konsumsi, 

dengan tujuan pendapatannya akan dapat lebih besar lagi di masa yang akan 

datang. Pengembangan pembangunan ekonomi akan terlaksana bila pembentukan 

modal berjalan baik. Oleh sebab itu pembangunan yang berhasil akan tetap 

berusaha meningkatkan modalnya. 

Modal perusahaan merupakan biaya tetap. Semakin besar modal 

perusahaan maka peluang memasuki industri semakin besar. Untuk 

memperoleh keuntungan perusahaan akan memproduksi dalam kapasitas yang 

besar (Kurniati, 2010: 153). 

Bagi pengembang usaha kecil, masalah modal merupakan kendala 

terbesar. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan usaha kecil untuk 

mendapatkan pembiayaan untuk modal dasar maupun langkah-langkah 

pengembangan usahanya, yaitu: melalui kredit perbankan, modal ventura, 
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pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis-jenis 

pembiayaan lainnya (Anoraga dan Sudantoko, 2002:228). 

Penelitian ini mengunakan modal awal yang digunakan oleh pemilik 

industri pengolahan ikan pada waktu awal berdirinya industri tersebut, baik 

berupa barang maupun uang. Selanjutnya, menurut Sukirno (2010) ada 2 

macam modal awal yaitu : 

1. Modal tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi 

yang tidak habis dalam satu proses produksi tersebut. Modal tidak 

bergerak dapat meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin-mesin. 

2. Modal tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi dan habis dalam satu kali proses produksi tersebut. 

Menurut Sadono Sukirno (1997: 107) dalam praktek usaha untuk 

mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu 

yang digolongkan sebagai investasi atau penanaman modal meliputi 

pengeluaran atau pembelanjaan sebagai berikut : 

a. Pembelanjaan pokok berbagai jenis barang modal yaitu mesin dan peralatan 

produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 

b. Pembelanjaan penunjang untuk membangun rumah tempat tinggal, 

bangunan kantor, bangunan pabrik dan lainnya. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

No Tahun Peneliti Judul Hasil Penelitian 

 1 

 

2007 

 

Maimun 

Sholeh 

 

Permintaan Dan 

Penawaran Tenaga 

Kerja Serta Upah : 

Teori Serta Beberapa 

Dapat dikatakan ketenagakerjaan 

di Indonesia hingga kini masih 

menghadapi beberapa 

ketidakseimbangan baik 
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    Peneliti 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Potretnya Di  

 

           Judul 

 

Indonesia (Jurnal 

Ekonomi & 

Pendidikan, Volume 4 

Nomor 1, April 2007) 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

struktural ataupun sektoral.  

 

             Hasil Penelitian 

 

Walaupun telah terjadi 

pergeseran namun sebagian besar 

angkatan kerja Indonesia masih 

bekerja di sektor pertanian. 

Dalam hubungan ini, maka salah 

satu sasaran yang perlu 

diusahakan adalah meningkatkan 

daya guna tenaga kerja. Untuk 

mewujudkan pendayagunaan 

tenaga kerja maka perlu 

dilaksanakan berbagai 

kebijaksanaan perluasan  

lapangan kerja produktif. Sasaran 

utama kebijaksanaan adalah 

menciptakan kondisi dan suasana 

yang bukan saja memberi ruang 

gerak inisiatif yang sebesar-

besarnya kepada para pelaku 

ekonomi tetapi juga sekaligus 

mendorong serta membantu 

perkembangan usaha-usaha kecil, 

usaha-usaha di sektor informal 

dan usaha-usaha tradisional.  

Permintaan Tenaga kerja,  

Penawaran Tenaga Kerja Serta 

Upah secara teoretis harus 

diperhatikan agar kebijakan-

kebijakan yang dilakukan 

mendekati tujuan yang 

diinginkan. 

2 2009 Dian Analisis Pengaruh 

Faktor Ekonomi 

Pengujian koefisien statistik 

secara uji F di dapat Fhitung 
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     Peneliti 

terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Pada 

Industri Kecil Tempe 

di Kota Semarang 

(Jurnal Media 

Ekonomi dan 

Manajemen, Vol 20. 

No 2 Juli 2009 

             Judul 

yaitu sebesar 59,808 dengan 

tingkat singnifikansi 0,000 yang 

berarti variabel modal kerja, nilai 

produksi dan tingkat upah secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap penyerapan tenag kerja 

secara sifnifikan. 

 

             Hasil penelitian 
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2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Taufik 

Zamrowi, SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Penyerapan 

Tenaga Kerja Pada 

Industri Kecil (Studi 

di Insudtri Kecil 

Mebel di Kota 

Semarang) Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini 

menganalisis penyerapan tenaga 

kerja pada industri kecil mebel di 

kota Semarang dengan 

menggunakan metode analisis 

regresi berganda. Data-data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah data angkatan kerja yang 

bekerja di Kota Semarang pada 

sektor industri kecil, data UMK 

Semarang yang bersumber dari 

BPS Propinsi Jawa Tengah, 

Produktivitas, modal dan non 

upah. 

Berdasarkan hasil perhitungan   

SPSS versi 12.0 yang      

menunjukan bahwa variable 

(upah (X1), produktivitas (X2), 

modal (X3) dan non upah (X4)) 

baik secara parsial maupun 

secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (penyerapan 

tenaga kerja (Y)). 

Hal ini dapat ditentukan dengan 

hasil uji t untuk mengetahui 

pengaruh secara parsial dan uji F 

(simultan) untuk mengetahui 
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 pengaruh secara bersama-sama. 

Besar pengaruh variabel (upah 

(X1), produktivitas (X2), modal 

(X3) dan non upah (X4) terhadap 

variabel terikat (penyerapan 

tenaga kerja (Y)) sebesar 74,1% 

sedangkan sisanya 25,9% 

diterangkan oleh faktor yang lain 

 

2.3     Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, 

maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan 

dilakukan. Kerangka pemikiran teori tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

Upah (X1): 

indikator 

a. Upah Pokok 

b. Upah Lembur 

 

Modal (X3): 

indikator 

a. Modal Pokok 

b. Modal Produksi 

 

Nilai Produksi (X2): 

indikator 

a. Jumlah Produksi 

b. Jenis Produksi 

Penyerapan Tenaga Kerja 

(Y): 

Jumlah Tenaga Kerja 

Industri Kecil 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti dibawah dan thesa yang 

berarti kebenaran (Arikunto, 2006: 64). Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 

adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data terkumpul, berdasarkan kerangka berpikir tersebut 

rumusan hipotesis yang akan dikemukakan adalah : 

1. Ada pengaruh upah pada penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak.  

2. Ada pengaruh modal pada penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak 

3. Ada pengaruh nilai produksi pada penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak.  

4. Ada pengaruh upah, modal dan nilai produksi pada penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono 

(2007:72). Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian 

(Suharsimi, 2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah industri kecil 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak sebanyak 296 unit usaha. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2006 : 56). Untuk menentukan berapa minimal sampel 

yang dibutuhkan  dapat dilakukan dengan menggunakan metode rumus Slovin 

(Husein, 2001 : 120), yaitu : 

 

Dimana :  

n   = Ukuran sampel 

N  =  Ukuran populasi 

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang dapat ditolerir 
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Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 296, e ditetapkan sebesar 

10%. Jadi jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti adalah sebesar :  

 

 

 

 

 

 74,74 

Jumlah minimal sampel yang diambil sebesar 74,74 yang dibulatkan 

menjadi 75 unit usaha. 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus slovin di atas jumlah sampel 

dalam penelitian ini kurang lebih 75 unit usaha. Kabupaten Demak memiliki 5 

kecamatan yang merupakan daerah sentra industri kecil pengolahan ikan.  

Lokasi pengambilan sampel dengan cara proporsional sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan memberikan proporsi menurut jumlah populasi di 

kecamatan yang merupakan sentra industri pengolahan ikan. Dalam hal ini 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel secara 

sampling insidental yaitu mengambil sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
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sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data yaitu pemilik usaha pengolahan ikan. 

Adapun penarikan sampel dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1  

Penarikan Sampel 

No Kecamatan 

Penarikan Sampel 

Unit 

Usaha  
% Sampel 

1 Bonang 156 (156/296) = 53% 53% x 75 = 39 

2 Karanganyar 14 (14/296) = 5% 5% x 75 = 4 

3 Karangtengah 29 (29/296) = 10% 10% x 75 = 7 

4 Sayung 43 (43/296) = 15% 15% x 75 = 11 

5 Wedung 54 (54/296) = 18% 18% x 75 = 14 

Jumlah 296 100% 75 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006:118). Variabel penelitian dalam 

penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas (yang mempengaruhi) dan variabel 

terikat (yang dipengaruhi). Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

3.2.1 Variabel Bebas (X) 

Adalah suatu variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat. 

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah : 

1) Upah (X1) 

Semua pengeluaran uang atau barang yang dibayarkan kepada buruh atau 

pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan terhadap perusahaan. Dalam penelitian ini tingkat upah 
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karyawan diukur dalam satuan rupiah dalam satu bulan per tenaga kerja. 

Indikatornya adalah  upah pokok, upah lembur. 

2) Nilai Produksi (X2) 

Nilai produksi rata-rata (dalam unit barang) yang dapat dihasilkan oleh 

satu orang tenaga kerja atau karyawan. Pengukurannya unit barang per 

orang dalam satu bulan. Indikatornya adalah jumlah produksi dan jenis 

produksi. 

3) Modal (X3) 

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi lainya 

menghasilkan barang-barang baru yaitu hasil industri. Indikatornya adalah 

modal pokok dan modal produksi dalam satu bulan. 

 

3.2.2 Variabel Terikat (Y) 

Adalah suatu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah penyerapan tenaga kerja. Penyerapan 

tenaga kerja yang dimaksud adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja 

pada sektor industri pengolahan ikan. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penyusunan penelitian jenis data yang digunakan oleh peneliti 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner). 
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Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau 

sumber lain yang telah ada sebelumnya dan diolah kemudian disajikan dalam 

bentuk teks, karya tulis, laporan penelitian, buku dan lain sebagainya. Data 

sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari catatan BPS, Disperindag dan 

lembaga-lembaga terkait. 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor yang 

cukup penting yang mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini karena dengan 

pemilihan metode yang tepat, maka akan dapat diperoleh data yang tepat, 

relevan, dan akurat. Penelitian ini menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yaitu:  

3.4.1 Metode Angket atau Kuesioner 

Metode angket/kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang diri pribadi atau hal lain yang ia ketahui (Suharsimi, 2006: 155). Dalam 

penelitian ini peneliti memberikan angket atau kuesioner untuk diisi responden 

yaitu pemilik usaha industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. 

3.4.2 Observasi 

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek 

dengan menggunakan panca indera. Observasi dapat dilaksanakan dengan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecap. 

Dengan demikian dapat dikatakan observasi adalah pengamatan secara 

langsung (Suharsimi, 2006:140).  
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3.4.3 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan-catatan harian dan lain-lain. 

(Arikunto, 2006:158). 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat 

dilakukan salah satunya dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi komulatif dengan data sesungguhnya dengan 

distribusi komulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal dan loting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesunguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2009:110) 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sehubungan dengan pemakaian metode regresi ganda, maka untuk 

menghindari pelanggaran asumsi-asumsi model klasik, perlu diadakan 

pengujian asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik tersebut adalah: 
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a. Uji multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika R
2
 sangat tinggi tapi variabel independen banyak yang tidak 

signifikan, maka dalam model regresi terdapat multikolonieritas. 

2. Melihat nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) kurang dari 10 berarti tidak ada multikolonieritas. 

Bila ternyata dalam model regresi terdapat multikolonieritas, maka harus 

menghilangkan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi (Ghozali, 

2009:95). 

b. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas.   

Uji glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap 

variabel dependen dengan persamaan regresi: 

 

Cara melakukan uji glejser dengan SPSS sebagai berikut 

a. Lakukan persamaan regresi tenaga kerja = f(upah, nilai produksi, 

modal) 
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b. Dapatkan variabel residual (Ut) dengan cara memilih tombol save 

c. Abslutkan nilai residual (AbsUt)  dengan menu tranform dan 

compute 

d. Regresikan variabel (AbsUt) sebagai variabel dependen dan variabel 

(upah, nilai produksi, modal) sebagai variabel dependent. 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji 

glejser. Uji glejser menunjukkan bahwa model regresi tidak terkena 

heteroskedastisitas, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. (Ghozali, 

2009:108).   

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda  

Metode analisis data ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

upah, modal, nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri 

kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi. Adanya perbedaan 

dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan 

persaman regresi harus dibuat dengan model logaritma natural (Ln). 

Penggunaan transformasi Ln dilakukan untuk menghasilkan data yang normal 

karena data asli tidak memiliki range (jangkauan data) dan standar deviasi yang 

besar yang menyebabkan data tidak berdistribusi normal. Metode analisis 

regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang 

ditransformasikan ke logaritma berganda dengan menggunakan logaritma 

natural (Ln), bentuk persamaannya adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

Y  = Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri kecil pengolahan 

ikan di Kabupaten Demak (Tenaga Kerja/tahun) 

0  =   Konstanta 

X1 =   Tingkat Upah (Rp/bulan) 

X2 =   Modal (Rp/bulan) 

X3 =   Nilai produksi (Rp/bulan) 

321 ,,  = Variabel yang dicari untuk mengukur elastisitas hasil                           

terhadap variabel X1,X2,X3. 

Alasan dipilih bentuk fungsi logaritma adalah : 

a. Koefisien regresi menunjukkan elastisitas 

b. Untuk mendekatkan skala data sehingga terhindar dari heteroskedastisitas. 

3.5.4 Uji Hipotesis 

a. Uji simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009:88). Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hasil perhitungan lebih 

besar daripada nilai F menurut tabel, maka secara simultan variabel variabel 

upah, modal, nilai produksi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil. Seperti halnya ketika kita melakukan uji t, keputusan dalam 

melaksanakan uji F juga bisa dilihat dari tingkat signifikansinya. Jika tingkat 
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signifikansinya dibawah 5% maka secara simultan variabel variabel upah, 

modal, nilai produksi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

industri kecil. 

b. Uji parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui kemaknaan koefisien parsial. Uji ini 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis 

menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi 

dibandingkan nilai ttabel, maka kita menerima hipotesis alternatif (Ghozali, 

2009:88). Hal ini berarti bahwa variabel upah, modal, nilai produksi terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil secara parsial. Selain 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel keputusan dalam uji t juga dapat 

dilihat dari tingkat signifikansinya. Jika tingkat signifikansinya dibawah 5% 

maka secara parsial variabel upah, modal, nilai produksi berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil.   

Dari kedua uji hipotesis di atas dilakukan lebih dulu uji F atau simultan 

karena untuk mengetahui variabel ( X1, X2 dan X3 ) berpengaruh secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel ( Y ), setelah itu dilakukan uji t atau 

parsial untuk mengetahui dari masing-masing variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat, dan juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.   

3.5.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
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koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0<R
2
<1). Nilai R

2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009:87).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak 

4.1.1 Gambaran Industri Kecil Pengolahan Ikan 

Pengusaha yang bergerak dibidang pengolahan ikan di Kabupaten Demak 

dapat dikategorikan sebagai usaha perseorangan dengan skala kecil menengah 

(UKM). Mereka sebagian besar mendapatkan ketrampilan pengolahan secara 

turun temurun dari orang tua, teman tetapi ada juga yang belajar sendiri 

(otodidak). Bahan baku ikan diperoleh dari pemasok di daerah sekitar.  

4.1.1.1 Lokasi Usaha 

Pada dasarnya tidak terdapat persyaratan khusus dalam menentukan letak 

lokasi usaha pengolahan ikan. Lokasi pengolahan ikan yang baik tentunya adalah 

lokasi usaha yang dekat dengan sumber bahan baku utama pengolahan ikan, dan 

memiliki ketersediaan air yang cukup, serta akses yang luas terhadap pemasaran. 

Berdasarkan hal di atas maka lokasi pengolahan ikan  sebaiknya tidak jauh 

dari pantai/tambak, karena ikan yang berasal dari tambak/pantai harus sedapat 

mungkin segera sampai di tempat pengolahan agar tingkat kesegaran ikan dapat 

tetap terjaga. Jika lokasi pengolahan ikan berada jauh dari tambak/pantai maka 

konsekuensi harus melakukan penanganan ikan dengan baik. Misalnya dengan 

cara pengangkutan dingin untuk menjaga kesegaran ikan. Tingkat kesegaran ikan 

sangat mempengaruhi mutu produk pengolahan ikan yang dihasilkan. 
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4.1.1.2 Bahan Baku  

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak 

dikonsumsi masyarakat, mudah didapat, dan harganya murah. Namun ikan cepat 

mengalami proses pembusukan. Oleh sebab itu pengawetan ikan perlu dipahami 

dan diketahui semua lapisan masyarakat. Pengawetan ikan secara tradisional 

bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam tubuh ikan, sehingga tidak 

memberikan kesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak. Untuk 

mendapatkan hasil awetan yang bermutu tinggi diperlukan perlakuan yang baik 

selama proses pengawetan seperti : menjaga kebersihan bahan baku dan alat yang 

digunakan, menggunakan ikan yang masih segar serta garam yang bersih. Ada 

bermacam-macam pengawetan ikan, antara lain dengan cara: penggaraman, 

pengeringan, pemindangan, pengasapan, peragian, dan pendinginan ikan. 

4.1.2 Kependudukan 

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan hasil registrasi 

penduduk 2010 adalah sebanyak 1.063.768 orang terdiri atas 528.925 laki-laki 

(49,72 persen) dan 534.843 perempuan (50,28 persen). Jumlah penduduk ini turun 

sebanyak 22.215 orang atau turun sekitar 2,04 persen dari tahun sebelumnya. 

 Secara berurutan, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mranggen, 

Kecamatan Sayung dan Kecamatan Demak dengan jumlah penduduk masing-

masing sebesar 158.882 orang, 98.907 orang, dan 98.511 orang. Sedang penduduk 

terkecil terdapat di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Kebonagung dengan jumlah 

penduduk masing-masing sebanyak 43.452 orang dan 37.791 orang. 
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4.1.3 Tenaga kerja 

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang 

sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistika 

(BPS) yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 

produktif (15-64 tahun). Penduduk usia kerja ini dibedakan sebagai angkatan kerja 

yang terdiri dari bekerja dan mencari pekerjaan, serta bukan angkatan kerja yang 

terbagi atas yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. 

Tabel 4.1  

Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Demak 

Lapangan Usaha 

Jumlah Penduduk yang 

bekerja Total  

Laki-laki Perempuan 

Pertanian 113.081 89.617 202.689 

Pertambangan dan Penggalian  452 108 560 

Industri Pengolahan 34.067 46.435 80.502 

Listri, Gas dan Air 1.036 152 1.188 

Kontruksi  48.614 892 49.506 

Perdagangan 36.167 50.842 87.009 

Angkutan dan Komunikasi 17.777 429 18.206 

Keuangan 1.681 780 2.461 

Jasa dan Lainnya 39.014 22.649 61.663 

Jumlah  291.889 211.904 503.793 

Sumber: Data BPS, 2010 

Penduduk Kabupaten Demak usia produktif yang bekerja pada tahun 2010 

sebanyak 503.793 orang yang terdiri atas 291.889 laki-laki dan 211.904 

perempuan, dirinci menurut lapangan usahanya. 

4.1.4 Perekonomian 

Perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan propinsi Jawa 

Tengah pada khususnya, selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan 
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pertumbuhan ekonomi yang positif, begitu juga dengan perkembangan 

perekonomian Kabupaten Demak. 

Tabel 4.2  

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Demak 

Tahun 2008-2010 

Lapangan Usaha 
Tahun  

2008 2009 2010 

Pertanian 4,16 4,20 2,74 

Pertambangan dan Penggalian  3,52 3,87 4,47 

Industri Pengolahan 2,13 2,22 4,38 

Listri, Gas dan Air 3,56 5,39 5,97 

Kontruksi  3,25 3,91 5,33 

Perdagangan 3,50 3,66 4,64 

Angkutan dan Komunikasi 3,93 4,43 6,64 

Keuangan 6,87 4,96 4,76 

Jasa dan Lainnya 6,63 5,64 6,11 

Jumlah PDRB 4,11 4,08 4,12 

Sumber: Data BPS, 2010 

Lapangan usaha pertanian mencakup sektor tanaman bahan makanan, 

tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. 

Pengolahan ikan merupakan salah satu sub sektor lapangan usaha pertanian. Dari 

hasil perhitungan, selama tiga tahun terakhir (2008-2010) telah terjadi 

pertumbuhan ekonomi yang positif dan selalu naik. Jika pada tahun 2008 

pertumbuhan PDRB sebesar 4,11 persen, maka pada tahun 2009 tumbuh sebesar 

4,08 persen dan tahun 2010 tumbuh sebesar 4,12 persen. Pada tahun 2010 sektor 

pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang paling tinggi 

dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain dengan pertumbuhan 

sebesar 6,64 persen. Sementara sektor pertanian mengalami penurunan dengan 

pertumbuhan sebesar 2,74 persen (Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2010). 

Sub sektor perikanan meliputi kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan 

darat. Perikanan darat terdiri dari usaha budidaya (kolam, perairan umum dan 

tambak). Produksi yang dihasilkan dari perikanan laut tahun 2010 mencapai 

1476,65 ton dengan nilai 6.124,74 juta rupiah. 
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Pada tahun 2010, produksi budidaya perikanan darat didominasi oleh 

budidaya ikan tambak sebesar 8.343,80 ton dengan nilai 110.383,06 juta rupiah. 

Produksi budidaya ikan kolam dan perairan umum masing-masing sebesar 

13.146,25 ton dan 1.680,902 ton, dengan nilai produksi masing-masing 

135.082,58 juta rupiah dan 13.429,07 juta rupiah. 

4.2 Hasil Penelitian. 

4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel 

Dari data primer yang dikumpulkan pada industri kecil pengolahan ikan 

dapat diperoleh deskriptif sebagai berikut : 

4.2.1.1 Upah 

Biaya upah yang dikeluarkan perusahaan meliputi : upah bulanan, 

upah lembur. Hasil penelitian di lapangan upah yang dikeluarkan oleh 

industri kecil pengolahan ikan hanya upah pokok dan tidak ada upah lembur. 

Deskripsi mengenai upah yang diberikan perusahaan untuk pengupahan 

setiap orang adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Deskriptif Upah Pada Industri Kecil Pengolahan Ikan  di Kabupaten 

Demak (Rp/bulan) dari 75 Sampel 

No Interval Upah Frekuensi Persentase 

1 >  Rp     2,190,000  -  Rp 2,600,000  4 5% 

2 >  Rp     1,780,000  -  Rp 2,190,000  2 3% 

3 >  Rp     1,370,000  -  Rp 1,780,000  11 15% 

4 >  Rp        960,000  -  Rp 1,370,000  27 36% 

5    Rp        550,000  -  Rp   960,000  31 41% 

Jumlah 75 100% 

Rata-rata  Rp                     1,108,207  

Minimal  Rp                        550,000  

Maksimal  Rp                     2,600,000  

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 
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Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai upah yang 

dikeluarkan oleh pengusaha industri kecil pengolahan ikan yang membayar 

upah Rp 550.000 – Rp 960.000 sebanyak 31 industri atau 41% , pengusaha 

yang mampu membayar total upah tenaga kerja  >Rp960.000 – Rp 1.370.000 

sebanyak 27 industri atau 36%, pengusaha yang mampu membayar total upah 

tenaga kerja > Rp 1.370.000 – Rp 1.780.000 sebanyak 11 industri atau 15%, 

pengusaha yang mampu membayar total upah tenaga kerja >Rp1.780.000 – 

Rp 2.190.000 sebanyak 2 industri atau 3% dan pengusaha yang mampu 

membayar total upah tenaga kerja >Rp2.190.000 – Rp 2.600.000 sebanyak 4 

industri atau 5%. Berdasarkan data terlampir secara keseluruhan jumlah upah 

yang dibayarkan kepada karyawan setiap bulannya sebanyak Rp. 

83.115.500,00 dengan total rata-rata upah yang diberikan sebanyak Rp. 

1.108.207,00. Upah minimal yang dikeluarkan oleh industri kecil pengolahan 

ikan minimal Rp. 550.000,00 dan maksimal Rp. 2.600.000,00.  

Upah tenaga kerja pada usaha pengolahan ikan ini bervariasi antar 

pengolah. Upah ditentukan berdasarkan pengalaman dan jenis pekerjaan yang 

dilakukan dan mengingat kapasitas produksi untuk setiap pengolah tidak 

begitu besar. Yang mempengaruhi tingkat upah : Pendidikan dan ketrampilan 

kerja, kondisi pasar kerja (permintaan dan penawaran), kemampuan 

perusahaan membayar biaya produksi, produktiitas kerja (prestasi tenaga 

kerja). 
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4.2.1.2 Nilai Produksi. 

Hasil dan jenis produksi yang dihasikan untuk masing-masing 

perusahaan pengolahan ikan berbeda-beda, ada yang tinggi ada juga yang 

rendah tergantung dari besar kecilnya perusahaan dan jumlah permintaan akan 

barang tersebut. Dari data primer yang diperoleh dapat diperoleh statistik 

deskriptif sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten  Demak dari 75  Sampel 

No Jenis Produksi Frekuensi Persentase 

1 Pengeringan 28 37% 

2 Pengasapan 27 36% 

3 Pemindangan 15 20% 

4  Presto  5 7% 

Jumlah 75 100% 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat menunjukkan bahwa jenis produk yang 

dihasilkan pada setiap industri beraneka ragam, biasanya mereka mempunyai 

keunggulan sendiri-sendiri dalam menghasilkan produknya. Dilihat dari tabel 

diatas menunjukkan banyaknya industri pengolahan ikan untuk jenis produksi 

pengeringan sebanyak 28 responden, pengasapan sebanyak 27 responden, 

pemindangan 15 responden dan presto sebanyak 5 responden, sedangkan nilai 

produksinya dapat dlihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.5 

Nilai Produksi Pada Industri Kecil Pengolahan Ikan  di Kabupaten Demak 

dari 75 Sampel 

No Interval Nilai Produksi Frekuensi Persentase 

1 >  Rp     2,860,000  -  Rp 3,500,000  1 1% 

2 >  Rp     2,220,000  -  Rp 2,860,000  0 0% 

3 >  Rp     1,580,000  -  Rp 2,220,000  8 11% 

4 >  Rp        940,000  -  Rp 1,580,000  20 27% 

5    Rp        300,000  -  Rp   940,000  46 61% 

Jumlah 75 100% 

Rata-rata  Rp                        962,600  

Minimal  Rp                        300,000  

Maksimal  Rp                     3,500,000  

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa biaya nilai produksi yang 

dikeluarkan oleh industri kecil pengolahan ikan sebagai berikut: Pengusaha 

yang mengeluarkan nilai produksi Rp 300.000 – Rp 940.000 sebanyak 46 

industri atau 61%, pengusaha yang mengeluarkan nilai produksi >Rp940.000 – 

Rp 1.580.000 sebanyak 20 industri atau 27%, pengusaha yang mengeluarkan 

nilai produksi  > Rp 1.580.000 – Rp 2.220.000 sebanyak 8 industri atau 11% 

dan pengusaha yang mengeluarkan nilai produksi >Rp2.860.000 – Rp 

3.500.000 sebanyak 1 industri atau 1%. Dari data terlampir diperoleh hasil 

bahwa jumlah produksi rata-rata sebanyak Rp. 962.000,00. Nilai produksi 

terendah Rp. 300.000 dan nilai produksi tertinggi Rp. 3.500.000,00 dengan 

jumlah total produksi pada industri kecil pengolahan ikan sebanyak Rp.  

72.195.000,00. 
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 Nilai produksi setiap unit usaha pengolahan ikan hal ini disebabkan 

karena dalam usaha menjalankan usahanya dengan modal kerja tersebut, 

kesemuanya merupakan skala kecil, usaha tersebut menggunakan modal kerja 

yang besar karena kualitas produk juga selalu ditingkatkan sehingga memerlukan 

modal kerja yang besar juga. 

4.2.1.3 Modal. 

Modal dalam hal ini diukur berdasarkan modal yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk membangun perusahaan pengolahan ikan yang siap produksi. 

Ukuran dan kapasitas perusahaan yang berbeda-beda, maka modal perusahaan 

pada industri pengolahan ikan juga berbeda-beda. Deskripsi modal masing-

masing perusahaan yang diukur dalam rupiah adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Modal  

Pada Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak dari 75 Sampel 

No Interval Modal Frekuensi Persentase 

1 >  Rp     4,120,000  -  Rp 4,750,000  5 7% 

2 >  Rp     3,490,000  -  Rp 4,120,000  7 9% 

3 >  Rp     2,860,000  -  Rp 3,490,000  26 35% 

4 >  Rp     2,230,000  -  Rp 2,860,000  20 27% 

5    Rp     1,600,000  -  Rp 2,230,000  17 23% 

Jumlah 75 100% 

Rata-rata  Rp                     2,865,540  

Minimal  Rp                     1,600,000  

Maksimal  Rp                     4,750,000  

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai modal yang 

dikeluarkan oleh industri kecil pengolahan ikan sebagai berikut: pengusaha 

pengolahan ikan yang bermodal Rp 1.600.000 – Rp2.230.000 sebanyak 17 
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industri atau 23%, pengusaha pengolahan ikan yang bermodal Rp 2.230.000 – 

Rp2.860.000 sebanyak 20 industri atau 27%, pengusaha pengolahan ikan yang 

bermodal >Rp2.860.000 – Rp 3.490.000 sebanyak 26 industri atau 35%, 

pengusaha pengolahan ikan yang bermodal > Rp 3.490.000 – Rp 4.120.000 

sebanyak 7 industri atau 9% dan pengusaha pengolahan ikan yang bermodal 

>Rp4.120.000 – Rp 4.750.000 sebanyak 5 industri atau 7%. Dari data terlampir 

diperoleh informasi bahwa rata-rata modal yang ditanamkan pada industri 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak sebanyak Rp. 2.865.540,00 dengan 

modal minimal Rp. 1.600.000,00 dan modal terbanyak  Rp. 4.750.000,00  

dengan jumlah modal secara keseluruhan sebanyak Rp. 214.915.500,00.  

Berjalannya suatu usaha juga dipengaruhi oleh modal usaha. Modal 

usaha pengolahan ikan dari modal pribadi pemilik. Sehingga ketika ingin 

melakukan pengembangan usaha terkendala dengan modal. Hingga saat ini 

perusahaan tidak menggunakan pinjaman ataupun menggunakan kerjasama 

dengan penanaman investasi. Usaha dalam pengolahan ikan membutuhkan 

modal yang beragam. Untuk skala usaha rumah tangga yang tanpa harus 

memiliki peralatan sendiri, tentulah tidak membutuhkan modal yang besar. 

4.2.1.4 Penyerapan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia 

yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Penyerapan tenaga kerja 

merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang dikerjakan dalam suatu unit 

usaha. Dalam industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak dapat 

menyerap tenaga kerja sebanyak 226 dari sampel 75 unit usaha. 

1) Jenis Kelamin 

Banyaknya tenaga kerja di Kabupaten Demak dapat dikelompokkan 

menurut jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.7 

Penyerapan Tenaga Kerja Bedasarkan Jenis Kelamin Pada Industri Kecil 

Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak dari 75 Sampel 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 72 32% 

2 Perempuan 154 68% 

Jumlah 226 100% 

Sumber : Data primer yang diolah,2012 

Dari Tabel 4.7 dapat dicermati bahwa jumlah tenaga kerja perempuan 

lebih banyak yaitu 154 orang dengan presentasi sebesar 68% sedangkan tenaga 

kerja laki-laki sebanyak 72 orang dengan presentasi 32%.  

2) Umur 

Banyaknya tenaga kerja di Kabupaten Demak dapat dikelompokkan 

menurut umur yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8  

Penyerapan Tenaga Kerja Bedasarkan Tingkatan Umur Pada Industri 

Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak dari 75 sampel 

No Umur Frekuensi Persentase 

1 > 35 Tahun 115 51% 

2 31 - 35 Tahun 65 29% 

3 25 - 30 Tahun 40 18% 

4 < 25 Tahun 6 3% 

Jumlah 226 100% 

Sumber : Data primer yang diolah,2012 

Dari Tabel 4.8 dapat dicermati bahwa jumlah tenaga kerja berdasarkan 

tingkatan umur yaitu tenaga kerja yang berumur <25 tahun sebanyak 6 orang 

dengan presentasi sebesar 3%, tenaga kerja yang berumur 25 – 30 tahun 

sebanyak 40 orang dengan presentasi sebesar 18%,  tenaga kerja yang berumur 

31 – 35 tahun sebanyak 65 orang dengan presentasi sebesar 29%,  sedangkan 
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tenaga kerja yang berumur > 35 tahun sebanyak 115 orang dengan presentase 

51%. 

3) Pendidikan 

Banyaknya tenaga kerja di Kabupaten Demak dapat dikelompokkan 

menurut pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.9  

Penyerapan Tenaga Kerja Bedasarkan Tingkat Pendidikan Pada Industri 

Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak dari 75 Sampel 

No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 SD 128 57% 

2 SMP 80 35% 

3 SMA 18 8% 

4 PT 0 0% 

Jumlah 226 100% 

Sumber : Data primer yang diolah,2012 

Dari Tabel 4.9 dapat dicermati bahwa jumlah tenaga kerja berdasarkan 

tingkatan pendidikan yaitu tenaga kerja yang tingkat pendidikan SD sebanyak 

128 orang dengan presentasi sebesar 57%, tenaga kerja yang tingkat 

pendidikan SMP sebanyak 80 orang dengan presentasi sebesar 35%,  tenaga 

kerja yang tingkat pendidikan SMA sebanyak 18 orang dengan presentasi 

sebesar 8%. 

4.3 Analisis Data. 

4.3.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dari nilai 

upah, nilai produksi, dan modal terhadap penyerapan tenaga kerja dengan 

menggunakan SPSS versi 16.00 diperoleh persamaan garis regresi : 

UiLnXLnXLnXLnYLn 3322110  

Keterangan : 

Ln  : Tansformasi logaritma natural 
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μ : Faktor lain (faktor pengganggu) 

Untuk memastikan bahwa model regresi berganda yang diperoleh 

merupakan model yang fit atau cocok sebagai alat prediksi untuk mengukur 

kekuatan hubungan nilai upah, nilai produksi, dan modal terhadap penyerapan 

tenaga kerja, maka sebelumnya akan diuji terlebih dahulu syarat penggunaan 

regresi linier berupa asumsi-asumsi klasik. 

Uji asumsi klasik  yang dimaksudkan disini antara lain uji normalitas, 

uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

4.3.1.1 Uji Normalitas Residual 

Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat 

dilakukan salah satunya dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi komulatif dengan data sesungguhnya dengan 

distribusi komulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesunguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Residual P Plot 
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Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal sehingga 

berdistribusi normal, maka dapat digunakan untuk analisis data statistik 

parametrik untuk pengujian hipotesis selanjutnya. 

4.3.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap 

variabel bebas saling berhubungan secara linier. Jika ada kecenderungan 

adanya multikolinier maka salah satu variabel memiliki gejala multikolinier. 

Pengujian adanya multikolinier ini dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF 

(varians inflation factor) pada masing-masing variabel bebasnya. Jika nilai 

VIFnya lebih kecil dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi gejala 

multikolinier. Dari hasil pengujian SPSS diperoleh nilai korelasi antar variabel 

LnX1, LnX2, dan LnX3  di peroleh sebagai  berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil  Uji Multikolieritas  Data 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Upah .188 5.312 

Nilai Produksi .724 1.382 

Modal .173 5.766 

a. Dependent Variable: Tenaga Kerja 

Sumber: Data primer diolah, 2012 
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Hasil analisis uji multikolinieritas diperoleh untuk hasil VIF  X1 = 

5,312, X2= 1,382, dan X3 = 5,766. Dari hasil pengujian diperoleh nilai 

tolerance untuk variabel X 1= 0,188, X2 = 0,724 dan X3 = 0,173. Sehingga 

nilai dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih 

dari 0,1 dan nilai VIF (varians inflation factor) kurang dari 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas di maksudkan untuk mendeteksi gangguan yang 

diakibatkan faktor- faktor dalam model tidak memiliki varians yang sama. Jika 

varians berbeda disebut homokedastisitas model regresi yang baik jika tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedasisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji glejser. Uji glejser menunjukkan bahwa model regresi tidak 

terkena heteroskedastisitas, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.982 .673  -2.943 .004 

Upah .003 .056 .015 .062 .951 

Nilai Produksi -.031 .022 -.182 -1.442 .154 

Modal .167 .090 .479 1.858 .067 

a. Dependent Variable: AbsUt     

Sumber: Data primer diolah, 2012 
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Uji glejser menunjukkan bahwa model regresi tidak terkena 

heteroskedastisitas, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 artinya kita 

mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis 

yang benar sebanyak-banyaknya 5% (Ghozali, 2009: 108).  

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel upah sebesar 0,951 lebih 

dari 0,05 artinya variabel upah tidak mengalami heteroskedastisitas. Nilai 

signifikansi dari variabel nilai produksi sebesar 0,154 lebih dari 0,05 artinya 

variabel nilai produksi tidak mengalami heteroskedastisitas. Nilai signifikansi 

dari variabel modal sebesar 0,067 lebih dari 0,05 artinya variabel modal tidak 

mengalami heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang 

diperoleh homogen. 

4.3.2 Pengujian Hipotesis 

4.3.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data dan pengijuan hipotesis dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda, dimana dalam 

analisis regresi tersebut akan menguji pengaruh upah, nilai produksi, modal 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengolahan data menggunakan  bantuan 

program komputer SPSS versi 16.00 berdasarkan data-data yang diperoleh dari 

75 sampel penelitian yang dilakukan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menguji persamaan regresi secara parsial maupun simultan. Dalam hal ini 

semua variabel penelitaian ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural 
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(Ln). Hal ini sesuai dengan model fungsi produksi. Penggunaan transformasi 

Ln dilakukan untuk menghasilkan data yang normal karena data asli tidak 

memiliki range (jangkauan data) dan standar deviasi yang besar yang 

menyebabkan data tidak berdistribusi normal.  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan 

bantuan program SPSS versi 16.00 yaitu antara  nilai upah (X1), nilai produksi 

(X2), dan modal (X3), dan penyerapan tenaga kerja (Y) digunakan analisis 

regresi berganda. 

Tabel 4.12 

Analisis Regresi Pengaruh Nilai Upah, Nilai Produksi, Modal, Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -10.728 1.197  -8.963 .000 

Upah .344 .099 .457 3.472 .001 

Nilai Produksi .127 .039 .219 3.262 .002 

Modal .357 .159 .308 2.242 .028 

a. Dependent Variable: Tenaga Kerja    

Sumber: Data primer diolah, 2012 

Hasil analisis regresi  berganda  diperoleh koefisien untuk variabel  

bebas X1 = 0,344 , X2= 0,127, X3 = 0,357 dengan  konstanta sebesar -10.728, 

sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:  

Ln.Y =  -10,728  + 0,344 Ln.X1 + 0,127 Ln.X2 + 0,357 Ln.X3 

Model regresi tersebut mengandung arti : 
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a. Nilai konstan (Y) sebesar -10,728 yang berarti bahwa jika nilai upah, 

nilai produksi dan modal sama dengan nol maka penyerapan tenaga 

kerja akan mengalami penurunan -10,728. 

b. Koefisien regresi X1 (nilai upah) dari perhitungan linier berganda    

didapat nilai koefisien (b1) = 0,344, hal ini berarti setiap ada 

peningkatan nilai upah (X1) sebesar 1 % maka penyerapan tenaga 

kerja  (Y) akan meningkat sebesar 0.344 % dengan anggapan variabel 

nilai produksi (X2), dan variabel modal (X3)  adalah konstan. 

c. Koefisien regresi X2 (Nilai produksi) dari perhitungan linier berganda 

didapat nilai koefisien (b2) = 0,127, hal ini berarti setiap ada 

peningkatan nilai produksi (X2) sebesar 1 %  maka penyerapan 

tenaga kerja  (Y)  akan meningkat sebesar 0.127 % dengan anggapan 

variabel nilai upah independen (X1), variabel modal (X3)  adalah 

konstan. 

d. Koefisien regresi X3 (modal) dari perhitungan linier berganda didapat 

nilai koefisien (b3) = 0,357, hal ini berarti setiap ada peningkatan 

modal (X3) sebesar 1 % maka penyerapan tenaga kerja  (Y) akan 

meningkat sebesar 0.357 % dengan anggapan variabel nilai upah 

(X1), dan variabel nilai produksi (X2)  adalah konstan. 

4.3.2.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
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terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009:88). Hasil uji simultan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Simultan 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.729 3 1.576 78.468 .000
a
 

Residual 1.426 71 .020   

Total 6.156 74    

a. Predictors: (Constant), Modal, Nilai Produksi, Upah   

b. Dependent Variable: Tenaga Kerja    

    Sumber: Data Primer diolah, 2012 

Hasil pengujian pada Tabel 4.13, uji simultan (uji F) menunjukkan 

bahwa nilai Ftabel didapat dari df1 = 3 dan df2 = 71 dengan alpha = 0,05 

artinya kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk 

menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%. Tabel 4.13 

menunjukkan bahwa diperoleh nilai Fhitung sebesar 78,468 dikarenakan nilai 

Fhitung (78,468) > Ftabel (2,733) atau besarnya probabilitas sebesar 0,000  < 

0,05. Dengan demikian, dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari upah, nilai produksi dan modal sebagai 

variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap penyerapan tenaga 

kerja sebagai variabel terikat. 

4.3.2.3 Uji hipotesis secara parsial (uji t) 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel bebas dengan variabel terikat baik secara parsial. Hasil analisis uji  

hipotesis antara variabel bebas X1, X2, dan X3 terhadap Y diperoleh hasil 

sebagai berikut. 
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Tabel  4.14 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) -10.728 1.197  -8.963 .000    

Upah .344 .099 .457 3.472 .001 .836 .381 .198 

Nilai Produksi .127 .039 .219 3.262 .002 .592 .361 .186 

Modal .357 .159 .308 2.242 .028 .834 .257 .128 

a. Dependent Variable: Tenaga Kerja       

Sumber: Data primer diolah, 2012 

1) Pengujian Hipotesis 1 (H1) dengan uji t atau uji parsial 

Dalam Tabel 4.14 menunjukan bahwa koefisien korelasi secara parsial 

untuk variabel Nilai upah sebesar 0,344. Uji keberartian koefisien korelasi 

untuk hasil t hitung sebesar 3,472 dengan probabilitas sebesar  0,001. Nilai 

probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 ( 0,001 < 0,05)  maka dengan demikian 

Ho ditolak dan Ha diterima maka menunjukan bahwa nilai t yang diperoleh 

tersebut signifikan. Sehingga hipotesis 1 (H1) yang diuji dalam penelitian ini 

yaitu ” nilai upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri 

kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak ” diterima. Kontribusi nilai upah 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di 

Kabupaten Demak (r²) adalah (0.381)² x 100% = 14,51%. 

2) Pengujian Hipotesis 2 (H2) uji t atau uji parsial 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan dengan yang dilakukan 

dengan menggunakan computer program SPSS versi 16.00 seperti yang 

terangkum dalam tabel di atas menunjukan bahwa koefisien korelasi secara 



63 

 

 

 

parsial untuk variabel nilai produksi sebesar 0,127. Uji keberartian koefisien 

korelasi untuk hasil t hitung sebesar 3,262 dengan probabilitas sebesar  0,002. 

Nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 (0,002 < 0,05)  maka dengan 

demikian Ho ditolak  menerima Ha maka menunjukan bahwa nilai t yang 

diperoleh tersebut signifikan. Sehingga hipotesis 2 (H2) yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu ” nilai produksi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak” diterima. 

Kontribusi nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri 

kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak (r²) adalah (0.361)² x 100% = 

13,03%. 

3) Pengujian Hipotesis 3 (H3) uji t atau uji parsial 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan dengan yang dilakukan 

dengan menggunakan computer program SPSS versi 16.00 seperti yang 

terangkum dalam tabel di atas menunjukan bahwa koefisien korelasi secara 

parsial untuk variabel modal sebesar 0,357. Uji keberartian koefisien korelasi 

untuk hasil t hitung sebesar 2,242, dengan probabilitas sebesar 0,028. Nilai 

probabilitas tersebut lebih kecil  dari pada 0,05 (0,028 < 0,05) dengan 

demikian Ho ditolak dan menerima Ha, maka dengan demikian Ho ditolak  

menerima Ha maka menunjukan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut 

signifikan. Sehingga hipotesis 3 (H3) yang diuji dalam penelitian ini yaitu ” 

modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

pengolahan ikan di Kecamatan Demak” diterima. Kontribusi modal terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten 
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Demak (r²) adalah (0.257)² x 100% = 6,60%. 

4.3.3 Koefisien Determinasi ( R
2 

). 

Analisis koefisien determinasi dilakukan  untuk mengetahui seberapa  

besar nilai prosentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari 

hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi. Dalam out put 

SPSS, koefisien determinasi terletak pada table Model Summary dan tertulis R 

square.  sebagai berikut. 

Tabel 4.15 

Uji Koefisien Determinasi Secara Bersama-Sama 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .877
a
 .768 .758 .14174 

a. Predictors: (Constant), Modal, Nilai Produksi, Upah 

b. Dependent Variable: Tenaga Kerja  

Sumber : Data primer diolah, 2012 

 

Dari hasil perhitungan statistik dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,758,  hal itu berarti bahwa variasi perubahan Y dipengaruhi 

oleh perubahan X1, X2, dan X3 sebesar 75,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

variabel yang ada diluar model sebesar 24,2 %. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh nilai upah terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Upah yang terus meningkat secara langsung akan membawa dampak 

positif pada penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya peningkatan upah 
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tersebut para pengusaha pun akan berupaya untuk meningkatkan atau 

menambah jumlah unit usahanya sehingga dengan adanya penambahan unit 

usaha pengusaha secara otomatis akan menambah pula jumlah tenaga 

kerjanya. 

Diketahui dari hasil data primer yang diolah bahwa secara keseluruhan 

jumlah upah yang dibayarkan kepada karyawan setiap bulannya sebanyak Rp. 

83.115.500,00 dengan total rata-rata upah yang diberikan sebanyak Rp. 

1.108.207,00. Upah minimal yang dikeluarkan oleh industri kecil pengolahan 

ikan minimal Rp. 550.000,00 dan maksimal Rp. 2.600.000,00. Dengan jumlah 

upah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan 

sehingga perusahaan akan semakin berkembang. Perkembangan usaha industri 

pengolahan ikan yang semakin berkembangan, maka akan semakin banyak 

penyerapan tenaga kerja, karena dengan perkembangan industri pengolahan 

ikan yang baik tentunya para pengusaha sangat membutuhkan tenaga kerja 

sebagai salah satu faktor produksinya. Pembayaran upah yang semakin tinggi 

dari waktu ke waktu, tentunya itu merupakan salah satu indikator bahwa usaha 

perkembangan industri pengolahan ikan semakin berkembang dengan baik. 

Angka koefisien variabel upah menunjukkan angka sebesar 0,344. Hal 

ini berarti setiap ada peningkatan nilai upah (X1) sebesar 1 % maka 

penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0.344 % dengan 

anggapan variabel nilai produksi (X2), dan variabel modal (X3) adalah 

konstan.  
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Hal ini mendukung teori Maimun Sholeh ( 2007: 63), permintaan 

tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang 

dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga 

kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan 

seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu 

tertentu.  

4.4.2 Pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja 

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang 

yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang 

selanjutnya akan dijual sampai ke tangan konsumen. Apabila permintaan hasil 

produksi perusahaan dari industri meningkat, produsen cenderung untuk 

menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan 

menambah penggunaan tenaga kerjanya.  

Diketahui dari hasil data primer yang diolah bahwa jumlah produksi 

rata-rata sebanyak Rp. 962.000,00. Nilai produksi terendah Rp. 300.000 dan 

nilai produksi tertinggi Rp. 3.500.000,00 dengan jumlah total produksi pada 

industri kecil pengolahan ikan sebanyak Rp. 72.195.000,00. Apabila 

perusahaan ingin menambah jumlah produksi maka perusahaan akan 

melakukan kebijakan dengan menambah jumlah tenaga kerja baru. Hal ini 

dibuktikan bahwa kapasitas produksi dari perusahaan yang lebih besar maka 

akan menambah tenaga kerja yang lebih besar pula. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia masih merupakan faktor 

utama dalam meningkatkan nilai produksi.  
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Angka koefisien variabel nilai produksi menunjukkan angka sebesar 

0,127. Hal ini Hal ini berarti setiap ada peningkatan nilai produksi (X2) 

sebesar 1 % maka penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0.127 

% dengan anggapan variabel nilai produksi (X1), dan variabel modal (X3) 

adalah konstan.  

Sesuai dengan teori Simanjuntak (1985: 87) juga menyatakan bahwa 

pengusaha mempekerjakan seseorang karena itu membantu memproduksi 

barang/jasa untuk dijual pada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan 

permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan 

permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi. Semakin tinggi produksi 

yang dihasilkan oleh industri pengolahan ikan, maka secara tidak langsung 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin tinggi pula. Demikian pula 

sebaliknya, semakin menurun tingkat produksi, maka jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut juga semakin sedikit.  

Penyerapan tenaga kerja  dalam hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh nilai 

produksi industri pengolahan ikan. Karena dengan semakin berkembangannya 

usaha pengolahan ikan maka nilai produksi yang dihasilkan juga semakin 

banyak pula sehingga penyerapan tenaga kerja juga semakin banyak. 

4.4.3 Pengaruh modal terhadap penyerapan tenaga kerja 

Modal ini ditetapkan atas dasar investasi awal dan investasi penunjang. 

Modal ini mementukan skala usaha dari suatu industri kecil yang akan 

mempengaruhi kemampuan dari usaha tersebut dalam penggunaan faktor 
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produksi yang dalam hal ini berhubungan jumlah modal yang dilakukan 

perusahaan yang pada akhirnya menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. 

Diketahui dari hasil data primer yang diolah bahwa rata-rata modal 

yang ditanamkan pada industri pengolahan ikan di Kabupaten Demak 

sebanyak Rp. 2.865.540,00 dengan modal minimal Rp. 1.600.000,00 dan 

modal terbanyak  Rp. 4.750.000,00  dengan jumlah modal secara keseluruhan 

sebanyak Rp. 214.915.500,00.  

Angka koefisien variabel modal menunjukkan angka sebesar 0,357. Hal 

ini Hal ini berarti setiap ada peningkatan modal (X3) sebesar 1 % maka 

penyerapan tenaga kerja (Y) akan meningkat sebesar 0.357% dengan 

anggapan variabel nilai produksi (X1), dan variabel modal (X2) adalah 

konstan.  

Sesuai dengan teori Frame Benefit (1995:57), modal juga dapat 

digunakan untuk membeli mesin-mesin atau peralatan untuk melakukan 

peningkatan proses produksi. Dengan penambahan mesin-mesin atau peralatan 

produksi akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja hal ini 

dikarenakan mesin-mesin atau peralatan produksi dapat menggantikan tenaga 

kerja. Jadi semakin banyak modal yang digunakan untuk membeli mesin-

mesin atau peraralatan maka menurunkan penyerapan tenaga kerja. 

Industri kecil pengolahan ikan masih dilakukan secara tradisional dan 

konvensional sehingga modal tidak digunkakan untuk pembelian mesin 

produksi. Dengan adanya perluasan usaha dengan menambah modal tersebut 



69 

 

 

 

akan memerlukan tenaga kerja tambahan untuk mencukupi kebutuhan usaha.  

Dengan demikian besarnya modal akan menentukan besarnya penyerapan 

tenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar modal pada industri kecil yang 

bersifat padat karya maka kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi. 

4.4.4 Pengaruh nilai upah, nilai produksi dan modal terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

Hasil dari analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ada pengaruh 

antara nilai upah, nilai produksi dan modal terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan meningkatnya nilai upah yang dibayarkan oleh 

pemilik usaha merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

penyerapakan tenaga kerja, dengan upah yang tinggi  akan memberikan 

dampak pada peningkatan produktivitas kerja karyawan sehingga hasil 

produksi juga akan semakin meningkat. Meningkatnya hasil produksi yang 

dihasilkan oleh industri pengolahan ikan maka akan terjadi penyerapan tenaga 

kerja.  Penyerapan tenaga kerja tidak akan berjalan secara maksimal apabila 

mengesampingkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti upah, nilai 

produksi dan modal.  Upah yang diberikan,  nilai produksi pengolahan ikan 

yang dihasilkan, dan modal yang terus meningkat secara langsung akan 

membawa dampak positif pada penyerapan tenaga kerja. Hai ini sesuai 

dengan teori Afrida BR (2003 :207), yang menyatakan bahwa apabila harga 

barang-barang modal turun adalah efek subtitusi. Keadaan ini dapat terjadi 

karena produsen cenderung untuk menambah jumlah barang-barang modal 
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(mesin) sehingga terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi secara 

relatif penggunaan tenaga kerja berkurang. Dalam penelitian Dian Yanuwardi 

(2009) juga dikatakan bahwa pengujian koefisien statistik secara uji F di 

dapat Fhitung yaitu sebesar 59,808 dengan tingkat singnifikansi 0,000 yang 

berarti variabel modal kerja, nilai produksi dan tingkat upah secara bersama-

sama berpengaruh terhadap penyerapan tenag kerja secara sifnifikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai Ftabel didapat dari df1 = 3 

dan df2 = 71 dengan alpha = 0,05 artinya kita mengambil risiko salah 

dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar 

sebanyak-banyaknya 5%. Diperoleh nilai Fhitung sebesar 78,468 

dikarenakan nilai Fhitung (78,468) > Ftabel (2,733) atau besarnya probabilitas 

sebesar 0,000  < 0,05.  

2. Hasil t hitung nilai upah sebesar 3,472 dengan probabilitas sebesar  0,001. 

Nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 ( 0,001 < 0,05)  maka dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh positif 

antara nilai upah pada penyerapan tenaga kerja industri kecil pengolahan 

ikan di Kabupaten Demak. 

3. Hasil t hitung nilai produksi sebesar 3,262 dengan probabilitas sebesar  

0,002. Nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 (0,002 < 0,05)  maka 

dengan demikian Ho ditolak  menerima Ha yang berarti ada pengaruh 

positif antara nilai produksi pada penyerapan tenaga kerja industri kecil 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak. 
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4. Hasil t hitung modal sebesar 2,242, dengan probabilitas sebesar 0,028. 

Nilai probabilitas tersebut lebih kecil  dari pada 0,05 (0,028 < 0,05) 

dengan demikian Ho ditolak dan menerima Ha yang berarti modal 

berpengaruh terhadap pada tenaga kerja pada industri kecil pengolahan 

ikan di Kabupaten Demak. 

5. Uji Koefisien Determinasi (R
2
), Ada pengaruh positif antara nilai upah, 

nilai produksi dan modal pada penyerapan tenaga kerja industri kecil 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak. Besarnya pengaruh  sebesar 75,8%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang ada diluar model sebesar 

24,2%. 

6. Faktor yang paling dominan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak adalah upah 

tenaga kerja karena dari uji parsial menunjukkan bahwa nilai upah 

berkontribusi lebih besar. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada industri kecil 

pengolahan ikan di Kabupaten Demak maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk 

membuka akses perolehan modal secara mudah bagi industri kecil 

pengolahan ikan. Sehingga kebutuhan produksi dapat dipenuhi dan 

perusahaan akan semakin berkembang dengan baik dan akan dapat 

menyerap tenaga kerja lebih banyak. 
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2. Dalam menentukan upah seharusnya pihak perusahaan lebih 

memperhatikan akan keadaan yang sedang terjadi terutama akan 

kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Sehingga diperlukannya 

penetapan upah di Kabupaten Demak mengenai kesetabilan tingkat upah 

pada industri kecil pengolahan ikan. 

3. Perlu adanya penetapan harga terendah produk pengolahan ikan agar dapat 

mengangkat nilai produksinya dan penciptaan iklim usaha yang 

menunjang perkembangan usaha kecil pengolahan ikan di Kabupaten 

Demak. 

4. Perlu dikajinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja di industri kecil pengolahan ikan antara lain pemasaran 

produk, harga dan lain sebagainya. 
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Lampiran I 

Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

2 2 4 

1 1 2 

1 1 2 

  2 2 

2 1 3 

1 2 3 

1 2 3 

  4 4 

  3 3 

2 2 4 

1 1 2 

1 1 2 

1 2 3 

  3 3 

2 1 3 

1 1 2 

  3 3 

2 3 5 

1 2 3 

  3 3 

  2 2 

1 2 3 

1 3 4 

  2 2 

  2 2 

2 2 4 

  3 3 

  4 4 

1 2 3 

  2 2 

1 2 3 

  3 3 

1 1 2 

1 2 3 

  3 3 

2 4 6 
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2 1 3 

  2 2 

1 1 2 

1 3 4 

  2 2 

  3 3 

1 2 3 

  3 3 

1 1 2 

3   3 

2 1 3 

  2 2 

1 4 5 

1 3 4 

  3 3 

1 1 2 

2 2 4 

1 2 3 

1 1 2 

  3 3 

1 2 3 

2 1 3 

1 2 3 

2 2 4 

  3 3 

3   3 

1 1 2 

2 2 4 

1 2 3 

  3 3 

2 4 6 

1 1 2 

2 1 3 

1 2 3 

1 1 2 

2 2 4 

2   2 

  3 3 

1 3 4 

72 154 226 
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Lampiran 2 

Upah Rata-Rata Pada Industri Kecil Pengolahan Ikan 

di Kabupaten Demak (Rp/bulan) 

 

No 

Upah 

Rata-rata upah 

pokok/org 

Rata-

rata 

upah 

lembur 

Jumlah Upah 

1 Rp        650,000  - Rp        2,600,000  

2 Rp        322,500  - Rp           645,000  

3 Rp        325,000  - Rp           650,000  

4 Rp        375,000  - Rp           550,000  

5 Rp        325,500  - Rp        1,276,500  

6 Rp        350,000  - Rp        1,050,000  

7 Rp        300,000  - Rp           900,000  

8 Rp        275,000  - Rp        1,100,000  

9 Rp        280,000  - Rp           840,000  

10 Rp        375,000  - Rp        1,500,000  

11 Rp        300,000  - Rp           600,000  

12 Rp        350,000  - Rp           700,000  

13 Rp        400,000  - Rp        1,200,000  

14 Rp        375,000  - Rp        1,125,000  

15 Rp        322,500  - Rp           967,500  

16 Rp        355,000  - Rp           710,000  

17 Rp        400,000  - Rp        1,200,000  

18 Rp        300,000  - Rp        1,500,000  

19 Rp        400,000  - Rp        1,200,000  

20 Rp        350,000  - Rp        1,050,000  

21 Rp        300,000  - Rp           600,000  

22 Rp        275,000  - Rp           825,000  

23 Rp        375,000  - Rp        1,500,000  

24 Rp        340,000  - Rp           680,000  

25 Rp        360,000  - Rp           720,000  

26 Rp        300,000  - Rp        1,200,000  

27 Rp        350,000  - Rp        1,050,000  

28 Rp        330,000  - Rp        1,720,000  

29 Rp        380,000  - Rp        1,140,000  

30 Rp        300,000  - Rp           600,000  

31 Rp        380,000  - Rp        1,140,000  

32 Rp        300,000  - Rp           900,000  
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33 Rp        320,000  - Rp           580,000  

34 Rp        342,500  - Rp        1,027,500  

35 Rp        575,000  - Rp        1,725,000  

36 Rp        300,000  - Rp        1,800,000  

37 Rp        345,000  - Rp        1,035,000  

38 Rp        340,000  - Rp           680,000  

39 Rp        475,000  - Rp           950,000  

40 Rp        340,000  - Rp        1,360,000  

41 Rp        300,000  - Rp           600,000  

42 Rp        352,500  - Rp        1,057,500  

43 Rp        312,500  - Rp           937,500  

44 Rp        375,500  - Rp        1,126,500  

45 Rp        350,000  - Rp           700,000  

46 Rp        300,000  - Rp           900,000  

47 Rp        750,000  - Rp        2,250,000  

48 Rp        300,000  - Rp           600,000  

49 Rp        350,000  - Rp        1,750,000  

50 Rp        600,000  - Rp        2,400,000  

51 Rp        550,000  - Rp        1,650,000  

52 Rp        300,000  - Rp           600,000  

53 Rp        400,000  - Rp        1,600,000  

54 Rp        350,000  - Rp        1,050,000  

55 Rp        320,000  - Rp           640,000  

56 Rp        750,000  - Rp        2,250,000  

57 Rp        310,000  - Rp           930,000  

58 Rp        350,000  - Rp        1,050,000  

59 Rp        375,000  - Rp        1,125,000  

60 Rp        350,000  - Rp        1,400,000  

61 Rp        325,000  - Rp           975,000  

62 Rp        300,000  - Rp           900,000  

63 Rp        300,000  - Rp           600,000  

64 Rp        300,000  - Rp        1,200,000  

65 Rp        315,000  - Rp           945,000  

66 Rp        375,000  - Rp        1,125,000  

67 Rp        300,000  - Rp        1,800,000  

68 Rp        315,000  - Rp           630,000  

69 Rp        425,000  - Rp        1,275,000  

70 Rp        415,000  - Rp        1,245,000  

71 Rp        350,000  - Rp           700,000  

72 Rp        360,000  - Rp        1,440,000  
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73 Rp        350,000  - Rp           700,000  

74 Rp        322,500  - Rp           967,500  

75 Rp        350,000  - Rp        1,400,000  

Jumlah Rp  27,306,000  - Rp     83,115,500  

Rata-rata Rp        364,080  - Rp        1,108,207  

Minimal Rp        275,000  - Rp           550,000  

Maksimal Rp        750,000  - Rp        2,600,000  
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Lampiran 3 

Nilai Produki Pada Industri Kecil Pengolahan Ikan 

di Kabupaten Demak  

 

No Jenis 
 

Nilai Produksi 

1  Presto  Rp         875,000  

2 Pemindangan Rp         787,500  

3 Pemindangan Rp         625,000  

4 Pengasapan Rp         600,000  

5  Presto  Rp      1,000,000  

6 Pengasapan Rp      1,200,000  

7 Pengeringan Rp      1,600,000  

8 Pengeringan Rp      1,200,000  

9 Pengasapan Rp         470,000  

10 Pengasapan Rp      1,800,000  

11 Pemindangan Rp         860,000  

12 Pemindangan Rp         920,000  

13 Pemindangan Rp      1,000,000  

14 Pengeringan Rp      1,500,000  

15 Pengeringan Rp         820,000  

16 Pengasapan Rp         430,000  

17 Pengeringan Rp      1,400,000  

18 Pemindangan Rp      1,350,000  

19 Pengasapan Rp         752,500  

20 Pengasapan Rp         525,000  

21 Pengasapan Rp         500,000  

22 Pengasapan Rp         600,000  

23 Pemindangan Rp         717,500  

24 Pengasapan Rp         450,000  

25 Pengasapan Rp         750,000  

26 Pengeringan Rp      1,725,000  

27 Pengeringan Rp         860,000  

28 Pengeringan Rp      3,500,000  

29 Pengasapan Rp         720,000  

30 Pengeringan Rp         900,000  

31 Pengeringan Rp         525,000  

32 Pengasapan Rp      1,000,000  

33 Pengeringan Rp         437,500  

34 Pengeringan Rp      1,500,000  
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35  Presto  Rp         700,000  

36 Pemindangan Rp      1,500,000  

37 Pengeringan Rp      1,000,000  

38 Pengasapan Rp         875,000  

39 Pemindangan Rp         875,000  

40 Pengeringan Rp      1,750,000  

41 Pengeringan Rp         300,000  

42 Pengasapan Rp         400,000  

43 Pengeringan Rp         840,000  

44 Pengeringan Rp      1,500,000  

45 Pengeringan Rp         870,000  

46 Pengasapan Rp         525,000  

47  Presto  Rp      1,050,000  

48 Pengeringan Rp         525,000  

49 Pengasapan Rp      2,000,000  

50 Pengasapan Rp         700,000  

51 Pengasapan Rp         600,000  

52 Pengeringan Rp         800,000  

53 Pengeringan Rp      1,550,000  

54 Pengasapan Rp      1,000,000  

55 Pengeringan Rp         875,000  

56  Presto  Rp         450,000  

57 Pengeringan Rp         525,000  

58 Pemindangan Rp         500,000  

59 Pengasapan Rp         600,000  

60 Pengeringan Rp      1,075,000  

61 Pemindangan Rp      1,250,000  

62 Pengasapan Rp      1,750,000  

63 Pemindangan Rp         460,000  

64 Pengasapan Rp         750,000  

65 Pemindangan Rp         500,000  

66 Pengeringan Rp      1,450,000  

67 Pengeringan Rp      2,000,000  

68 Pemindangan Rp         480,000  

69 Pengasapan Rp         700,000  

70 Pengeringan Rp      1,000,000  

71 Pemindangan Rp         500,000  

72 Pengasapan Rp      1,400,000  

73 Pengasapan Rp         300,000  

74 Pengeringan Rp         690,000  
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75 Pengasapan Rp      1,680,000  

Jumlah Rp   72,195,000  

Rata-rata Rp         962,600  

Minimal Rp         300,000  

Maksimal Rp      3,500,000  
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Lampiran 4 

Modal 

Pada Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak 

 

No 

Modal 

Awal Modal Produksi Jumlah Modal 
Sumbel 

Modal 

1 Rp     1,000,000  Rp       3,100,000  Rp            4,100,000  Sendiri 

2 Rp        500,000  Rp       1,645,000  Rp            2,145,000  Sendiri 

3 Rp        500,000  Rp       1,650,000  Rp            2,150,000  Sendiri 

4 Rp        500,000  Rp       1,250,000  Rp            1,750,000  Sendiri 

5 Rp        500,000  Rp       2,026,500  Rp            2,526,500  Sendiri 

6 Rp        500,000  Rp       1,800,000  Rp            2,300,000  Sendiri 

7 Rp        700,000  Rp       1,900,000  Rp            2,600,000  Sendiri 

8 Rp     1,000,000  Rp       2,100,000  Rp            3,100,000  Sendiri 

9 Rp        750,000  Rp       1,590,000  Rp            2,340,000  Sendiri 

10 Rp     1,000,000  Rp       2,500,000  Rp            3,500,000  Sendiri 

11 Rp        500,000  Rp       1,600,000  Rp            2,100,000  Sendiri 

12 Rp        500,000  Rp       1,200,000  Rp            1,700,000  Sendiri 

13 Rp        750,000  Rp       1,700,000  Rp            2,450,000  Sendiri 

14 Rp        800,000  Rp       2,125,000  Rp            2,925,000  Sendiri 

15 Rp        800,000  Rp       1,717,500  Rp            2,517,500  Sendiri 

16 Rp        500,000  Rp       1,210,000  Rp            1,710,000  Sendiri 

17 Rp     1,000,000  Rp       2,200,000  Rp            3,200,000  Sendiri 

18 Rp     1,250,000  Rp       2,500,000  Rp            3,750,000  Sendiri 

19 Rp     1,000,000  Rp       2,000,000  Rp            3,000,000  Sendiri 

20 Rp     1,000,000  Rp       2,050,000  Rp            3,050,000  Sendiri 

21 Rp        500,000  Rp       1,100,000  Rp            1,600,000  Sendiri 

22 Rp     1,000,000  Rp       1,825,000  Rp            2,825,000  Sendiri 

23 Rp     1,000,000  Rp       2,000,000  Rp            3,000,000  Sendiri 

24 Rp        700,000  Rp       1,430,000  Rp            2,130,000  Sendiri 

25 Rp        750,000  Rp       1,720,000  Rp            2,470,000  Sendiri 

26 Rp     1,000,000  Rp       2,200,000  Rp            3,200,000  Sendiri 

27 Rp     1,000,000  Rp       1,800,000  Rp            2,800,000  Sendiri 

28 Rp     1,000,000  Rp       2,720,000  Rp            3,720,000  Sendiri 

29 Rp     1,000,000  Rp       2,140,000  Rp            3,140,000  Sendiri 

30 Rp        750,000  Rp       1,400,000  Rp            2,150,000  Sendiri 

31 Rp     1,000,000  Rp       2,140,000  Rp            3,140,000  Sendiri 

32 Rp     1,000,000  Rp       1,900,000  Rp            2,900,000  Sendiri 

33 Rp        750,000  Rp       1,580,000  Rp            2,330,000  Sendiri 
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34 Rp     1,000,000  Rp       2,027,500  Rp            3,027,500  Sendiri 

35 Rp     1,000,000  Rp       2,475,000  Rp            3,475,000  Sendiri 

36 Rp     1,500,000  Rp       2,800,000  Rp            4,300,000  Sendiri 

37 Rp     1,000,000  Rp       1,785,000  Rp            2,785,000  Sendiri 

38 Rp        750,000  Rp       1,430,000  Rp            2,180,000  Sendiri 

39 Rp        750,000  Rp       1,450,000  Rp            2,200,000  Sendiri 

40 Rp     1,000,000  Rp       2,360,000  Rp            3,360,000  Sendiri 

41 Rp        750,000  Rp       1,100,000  Rp            1,850,000  Sendiri 

42 Rp     1,000,000  Rp       1,557,500  Rp            2,557,500  Sendiri 

43 Rp     1,000,000  Rp       1,637,500  Rp            2,637,500  Sendiri 

44 Rp     1,000,000  Rp       2,126,500  Rp            3,126,500  Sendiri 

45 Rp        750,000  Rp       1,450,000  Rp            2,200,000  Sendiri 

46 Rp     1,000,000  Rp       1,650,000  Rp            2,650,000  Sendiri 

47 Rp     1,000,000  Rp       3,750,000  Rp            4,750,000  Sendiri 

48 Rp        750,000  Rp       1,600,000  Rp            2,350,000  Sendiri 

49 Rp     1,500,000  Rp       2,750,000  Rp            4,250,000  Sendiri 

50 Rp     1,000,000  Rp       2,900,000  Rp            3,900,000  Sendiri 

51 Rp     1,000,000  Rp       2,900,000  Rp            3,900,000  Sendiri 

52 Rp        750,000  Rp       1,600,000  Rp            2,350,000  Sendiri 

53 Rp     1,000,000  Rp       2,600,000  Rp            3,600,000  Sendiri 

54 Rp        750,000  Rp       2,050,000  Rp            2,800,000  Sendiri 

55 Rp        750,000  Rp       1,640,000  Rp            2,390,000  Sendiri 

56 Rp        750,000  Rp       3,750,000  Rp            4,500,000  Sendiri 

57 Rp        750,000  Rp       1,930,000  Rp            2,680,000  Sendiri 

58 Rp        850,000  Rp       2,050,000  Rp            2,900,000  Sendiri 

59 Rp     1,000,000  Rp       2,125,000  Rp            3,125,000  Sendiri 

60 Rp     1,000,000  Rp       2,150,000  Rp            3,150,000  Sendiri 

61 Rp     1,000,000  Rp       1,975,000  Rp            2,975,000  Sendiri 

62 Rp     1,000,000  Rp       2,400,000  Rp            3,400,000  Sendiri 

63 Rp        750,000  Rp       1,100,000  Rp            1,850,000  Sendiri 

64 Rp     1,000,000  Rp       2,200,000  Rp            3,200,000  Sendiri 

65 Rp     1,000,000  Rp       1,695,000  Rp            2,695,000  Sendiri 

66 Rp     1,000,000  Rp       2,125,000  Rp            3,125,000  Sendiri 

67 Rp     1,500,000  Rp       2,800,000  Rp            4,300,000  Sendiri 

68 Rp        800,000  Rp       1,380,000  Rp            2,180,000  Sendiri 

69 Rp     1,000,000  Rp       2,275,000  Rp            3,275,000  Sendiri 

70 Rp     1,000,000  Rp       2,095,000  Rp            3,095,000  Sendiri 

71 Rp        500,000  Rp       1,500,000  Rp            2,000,000  Sendiri 

72 Rp     1,000,000  Rp       2,190,000  Rp            3,190,000  Sendiri 

73 Rp        500,000  Rp       1,450,000  Rp            1,950,000  Sendiri 
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74 Rp     1,000,000  Rp       1,967,500  Rp            2,967,500  Sendiri 

75 Rp     1,000,000  Rp       2,400,000  Rp            3,400,000  Sendiri 

Jumlah Rp  65,900,000  Rp   149,015,500  Rp       214,915,500  
 

Rata-rata Rp        878,667  Rp       1,986,873  Rp            2,865,540  
 

Minimal Rp        500,000  Rp       1,100,000  Rp            1,600,000  
 

Maksimal Rp     1,500,000  Rp       3,750,000  Rp            4,750,000  
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Lampiran 5 

Data Penelitian Yang 

Di LN kan 

 

DATA Ln 

Jumlah 

TenagaKerja 

( Y ) 

Upah 

( X 1) 

Nilai Produksi 

( X 2 ) 

Modal 

( X 3 ) 

1.39 14.77 13.68 15.23 

0.69 13.38 13.58 14.58 

0.69 13.38 13.35 14.58 

0.69 13.22 13.30 14.38 

1.10 14.06 13.82 14.74 

1.10 13.86 14.00 14.65 

1.10 13.71 14.29 14.77 

1.39 13.91 14.00 14.95 

1.10 13.64 13.06 14.67 

1.39 14.22 14.40 15.07 

0.69 13.30 13.66 14.56 

0.69 13.46 13.73 14.35 

1.10 14.00 13.82 14.71 

1.10 13.93 14.22 14.89 

1.10 13.78 13.62 14.74 

0.69 13.47 12.97 14.35 

1.10 14.00 14.15 14.98 

1.61 14.22 14.12 15.14 

1.10 14.00 13.53 14.91 

1.10 13.86 13.17 14.93 

0.69 13.30 13.12 14.29 

1.10 13.62 13.30 14.85 

1.39 14.22 13.48 14.91 

0.69 13.43 13.02 14.57 

0.69 13.49 13.53 14.72 

1.39 14.00 14.36 14.98 

1.10 13.86 13.66 14.85 

1.39 14.36 15.07 15.13 

1.10 13.95 13.49 14.96 

0.69 13.30 13.71 14.58 

1.10 13.95 13.17 14.96 

1.10 13.71 13.82 14.88 

0.69 13.27 12.99 14.66 

1.10 13.84 14.22 14.92 

1.10 14.36 13.46 15.06 
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1.79 14.40 14.22 15.27 

1.10 13.85 13.82 14.84 

0.69 13.43 13.68 14.59 

0.69 13.76 13.68 14.60 

1.39 14.12 14.38 15.03 

0.69 13.30 12.61 14.43 

1.10 13.87 12.90 14.75 

1.10 13.75 13.64 14.79 

1.10 13.93 14.22 14.96 

0.69 13.46 13.68 14.60 

1.10 13.71 13.17 14.79 

1.10 14.63 13.86 15.37 

0.69 13.30 13.17 14.67 

1.61 14.38 14.51 15.26 

1.39 14.69 13.46 15.18 

1.10 14.32 13.30 15.18 

0.69 13.30 13.59 14.67 

1.39 14.29 14.25 15.10 

1.10 13.86 13.82 14.85 

0.69 13.37 13.68 14.69 

1.10 14.63 13.02 15.32 

1.10 13.74 13.17 14.80 

1.10 13.86 13.12 14.88 

1.10 13.93 13.30 14.95 

1.39 14.15 13.89 14.96 

1.10 13.79 14.04 14.91 

1.10 13.71 14.38 15.04 

0.69 13.30 13.04 14.43 

1.39 14.00 13.53 14.98 

1.10 13.76 13.12 14.81 

1.10 13.93 14.19 14.95 

1.79 14.40 14.51 15.27 

0.69 13.35 13.08 14.59 

1.10 14.06 13.46 15.00 

1.10 14.03 13.82 14.95 

0.69 13.46 13.12 14.51 

1.39 14.18 14.15 14.98 

0.69 13.46 12.61 14.48 

1.10 13.78 13.44 14.90 

1.39 14.15 14.33 15.04 
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Lampiran 6 

KUESIONER PENELITIAN 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA 

TERHADAP INDUSTRI KECIL PENGOLAHAN IKAN  

DI KABUPATEN DEMAK 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Pengusaha : 

2. Nama Perusahaan : 

3. Alamat : 

4. Jenis Kelamin : 

5. Umur  : ………tahun 

6. Pendidikan  :  

7. Lama Usaha  : ………tahun 

 

B. TENAGA KERJA 

1. Berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan……........................ 

a. Laki – laki : …………………….orang 

b. Perempuan : ……………………orang 

2. Jam Kerja dimulai jam……………..sampai jam………………… 

3. Dari jumlah tenaga kerja anda, bagaimana tingkat pendidikannya 

a. SD ……………orang 

b. SMP ……………orang 

c. SLTA ……………orang 

d. Perguruan Tinggi ……………orang 

4. Berapa usia tenaga kerja anda ? 

a. Kurang dari 25 tahun ………….orang 

b. 25-30 tahun ………….orang 

c. 31-35 tahun ………….orang 

d. 35 tahun keatas ………….orang 
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C. UPAH 

1. Berapa rata-rata upah pokok tiap orang per bulan ? 

Jawab: 

Rp.................... 

2. Berapa rata-rata biaya upah lembur tiap orang per bulan? 

Jawab: 

Rp.................... 

3. Lainnya……………………..  

Rp…………………………… 

D. NILAI PRODUKSI 

1. Berapa jumlah produksi dan jenis produk yang dapat dihasilkan per bulan? 

a. Jenis pengeringan, jumlah produksi.................................. biaya............................. 

b. Jenis pengasapan, jumlah produksi.................................... biaya............................ 

c. Jenis terasi, jumlah produksi.............................................. biaya............................. 

d. Jenis Pemindangan, jumlah produksi…………………….biaya………………….. 

e. Dendeng ikan, jumlah produksi…………………………..biaya………………….. 

f. Dan lain-lain ……………………. 

Jumlah produksi........................................... biaya…………….................. 

2. Berapa nilai produksi yang dikeluarkan perusahaan dalam waktu satubulan ? 

Jawab: 

Rp.................... 

E. MODAL 

1. Berapa modal awal perusahaan anda? 

Jawab: 

Rp.................... 

2. Modal produksi / bulan : Rp................... 

3. Sumber modal 

a. Seluruhnya modal sendiri 

b. Sebagian dari pihak lain 

c. Seluruhnya dari pihak lain 

d. Lainnya………………. 
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4. Jika jawaban no.3 yaitu b danc , pinjaman modal dari……… 

a. Pinjaman Bank 

b. Koperasi 

c. Keluarga 

d. Lainnya………………… 

5. Dalam bentuk apa , modal pinjaman diperoleh 

a. Uang 

    Rp…………………… 

b. Bahan baku 

     Rp…………………… 

c. Lainnya……………... 
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Lampiran 7 

Hasil Analisis Data 

 

1. Uji Normalitas Data 

 
 

 

2. Uji Multikolinieritas Data 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Upah .188 5.312 

NilaiProduksi .724 1.382 

Modal .173 5.766 

a. Dependent Variable: TenagaKerja 
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3. Uji Homogenitas Data 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Modal, 

NilaiProduksi, 

Upah
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: AbsUt  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .426
a
 .182 .147 .07975 

a. Predictors: (Constant), Modal, NilaiProduksi, Upah 

b. Dependent Variable: AbsUt  

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .100 3 .033 5.262 .002
a
 

Residual .452 71 .006   

Total .552 74    

a. Predictors: (Constant), Modal, NilaiProduksi, Upah   

b. Dependent Variable: AbsUt     

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.982 .673  -2.943 .004 

Upah .003 .056 .015 .062 .951 

NilaiProduksi -.031 .022 -.182 -1.442 .154 

Modal .167 .090 .479 1.858 .067 

a. Dependent Variable: AbsUt     
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .0228 .2108 .1080 .03683 75 

Residual -.12935 .25642 .00000 .07811 75 

Std. Predicted Value -2.312 2.792 .000 1.000 75 

Std. Residual -1.622 3.215 .000 .980 75 

a. Dependent Variable: AbsUt    

 

 

4. Analisis Regresi berganda 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Modal, 

NilaiProduksi, 

Upah
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: TenagaKerja 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .877
a
 .768 .758 .14174 

a. Predictors: (Constant), Modal, NilaiProduksi, Upah 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.729 3 1.576 78.468 .000
a
 

Residual 1.426 71 .020   

Total 6.156 74    
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.729 3 1.576 78.468 .000
a
 

Residual 1.426 71 .020   

Total 6.156 74    

a. Predictors: (Constant), Modal, NilaiProduksi, Upah   

b. Dependent Variable: TenagaKerja    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -10.728 1.197  -8.963 .000 

Upah .344 .099 .457 3.472 .001 

NilaiProduksi .127 .039 .219 3.262 .002 

Modal .357 .159 .308 2.242 .028 

a. Dependent Variable: TenagaKerja    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) -10.728 1.197  -8.963 .000    

Upah .344 .099 .457 3.472 .001 .836 .381 .198 

NilaiProduksi .127 .039 .219 3.262 .002 .592 .361 .186 

Modal .357 .159 .308 2.242 .028 .834 .257 .128 

a. Dependent Variable: TenagaKerja       
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Lampiran 8 

Foto-foto Industri Kecil Pengolahan Ikan Kabupaten Demak 
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Lampiran 9 
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