
 
 

i 
 

 

 

PENGARUH UPAH, UMUR, STATUS PERKAWINAN, 

DAN JUMLAH TANGGUNGAN TERHADAP 

KEPUTUSAN TENAGA KERJA LULUSAN 

PERGURUAN TINGGI (SARJANA) UNTUK BEKERJA 

ATAU TIDAK BEKERJA 

(Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang) 

 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Eka Rochaningrum 

NIM 7111413072 

 

 

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 

 



 
 

iv 
 

 

 

 



 
 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 

 

 

 

 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Almujaadilah:11) 

 

 

Persembahan 

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya 

skripsi ini saya persembahkan : 

 Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Rohadi dan Ibu Ngatini. Terimakasih untuk 

semua pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti untukku. 

 Adik tunggalku Rizky Romadhoni yang selalu saya repotkan dan menemai 

disaat kesusahan. 

 Almamater UNNES dan teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi 

Pembangunan FE UNNES angkatan 2013 yang sudah menemani 

perjuanganku di UNNES. 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

PRAKATA 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, Tuhan 

semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, 

sehingga skripsi yang berjudul Pengaruh Upah, Umur, Status Perkawinan, dan 

Jumlah Tanggungan terhadap Keputusan Tenaga Kerja Lulusan Perguruan 

Tinggi (Sarjana) untuk Bekerja atau Tidak Bekerja (Studi Kasus di Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang) dapat penulis selesaikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat 

bantuan, petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dan 

pengetahuan di Universitas Negeri Semarang. 

2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 

3. Lesta Karolina Br Sebayang, S.E., M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sekaligus 

dosen penguji yang memberikan petunjuk dan pengarahan untuk 

memperbaiki skripsi ini. 

4. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si, Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sekaligus dosen 

pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan 

memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini dengan baik. 



 
 

vii 
 

 



 
 

viii 
 

SARI 

 

Eka Rochaningrum. 2017. “Pengaruh Upah, Umur, Status Perkawinan, dan 
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(Sarjana) untuk Bekerja atau Tidak Bekerja (Studi Kasus di Kecamatan 
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Pembimbing Dyah Maya Nihayah, S.E.,M.Si. 

 

Kata Kunci: Keputusan Tenaga Kerja, Penawaran Tenaga Kerja, Sarjana, 

Pendidikan. 

 

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki posisi yang 

strategis dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana pembangunan serta 

perekonomian karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa dan 

merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah. Seiring dengan berkembangnya 

globalisasi Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada 

perdagangan dan jasa. Sehingga, memiliki peluang yang cukup besar untuk 

tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian, khususnya sektor 

industri, perdagangan, serta jasa karena jumlah angkatan kerja yang cukup 

banyak. Berdasarkan data BPS jumlah pencari kerja yang terdata oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang pada tahun 2016 paling banyak 

yang belum terserap adalah dari lulusan sarjana yaitu sebanyak 3.741 orang. 

Selain itu, Kecamatan Pedurungan dipilih sebagai obyek penelitian karena 

proporsi pengangguran sarjana yang cukup tinggi namun jumlah industri yang ada 

di Kecamatan tersebut juga tinggi.  

Subjek penelitian ini adalah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi (sarjana) 

di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Data dihimpun dari 99 responden 

yang bekerja sebanyak 76 orang dan 23 orang tidak bekerja  dan dianalisis 

menggunakan metode regresi logistik. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah keputusan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi (sarjana) 

untuk bekerja atau tidak bekerja dan variabel independen berupa upah, umur, 

status perkawinan, dan jumlah tanggungan. 

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel independen berupa 

upah, status perkawinan, dan jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen dan variabel umur tidak berpengaruh signifikan. Nilai prob. LR 

statistic menunjukkan bahwa secara bersama-sama antara upah, umur, status 

perkawinan, dan jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

penawaran tenaga kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan. Hasil uji 

McFadden R-Squared sebesar 0.85. 
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ABSTRACT 

 

Eka Rochaningrum. 2017. "Influence of Wages, Age, Marital Status, and 

Number of Dependent to Labor Decision Graduates of Higher Education 

(Bachelor) for Work or Not Working (Case Study in Pedurungan Sub-district 

Semarang City)". Final Project. Economic Development. Faculty of Economics. 

State University of Semarang. 

Advisor Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si. 

 

Keywords: Decision of Labor, Supply Labor, Bachelor Degree, Education. 

 

Semarang City is one of the city that has a strategic position in determining 

the policy, goals, and facilities of development and economy as it is on the 

economic traffic path of Java island and is the corridor of Central Java 

development. Along with the development of globalization Semarang City 

developed into a city that focuses on trade and services. Thus, there is a 

considerable opportunity to grow and develop various sectors of the economy, 

especially industrial sectors, trade, and services because of the large number of 

labor force. Based on BPS data, the number of job seekers recorded by the Office 

of Manpower and Transmigration Semarang City in 2016 the most that has not 

been absorbed is from the graduate of 3,741 people. In addition, Pedurungan sub-

district was chosen as a research object because of the high proportion of 

undergraduate unemployment but the number of industries in the district was also 

high. 

Data were collected from 99 respondents who worked as many as 76 people 

and 23 people did not work and analyzed using logistic regression method. The 

dependent variable used in this study is the decision of college graduates 

(undergraduate) to work or not work and independent variable in the form of 

wages, age, marital status, and the number of dependents. 

The results showed that partially independent variable in the form of wages, 

marital status, and the number of dependents have a significant effect on the 

dependent variable and age variable has no significant effect. Prob. value. LR 

statistic shows that together between wage, age, marital status, and number of 

dependents have a significant effect on labor supply decisions of undergraduate 

graduates in Pedurungan Sub-district. McFadden R-Squared test results of 0.85. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki potensi tenaga kerja yang besar yaitu sebanyak 120 juta 

jiwa pada tahun 2016 (BPS, 2016). Potensi tenaga kerja tersebut diikuti dengan 

pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun diiringi dengan 

pertumbuhan angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja dan mencari 

kerja). Hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, 

jumlah penduduk Indonesia sebanyak 258 juta orang. Proporsi penduduk ini 

terdiri dari laki-laki sebanyak 129,98 juta orang dan penduduk dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 128,71 juta orang. 

Menurut BPS (2016)  populasi penduduk Indonesia saat ini lebih didominasi 

oleh kelompok umur produktif yakni antara 15-64 tahun. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa Indonesia tengah memasuki era bonus demografi, kelebihan 

penduduk usia produktif ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. 

Diperkirakan, era bonus demografi ini akan mencapai puncaknya pada periode 

2025–2030, sehingga penawaran tenaga kerja di dalam pasar juga akan 

meningkat. Namun, penawaran tenaga kerja sebagai akibat pertumbuhan angkatan 

kerja tidak selalu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang mampu 

menampung angkatan kerja yang baru untuk masuk ke dalam pasar kerja. 

Penawaran tenaga kerja yang tinggi sementara permintaan tenaga kerja di pasar 

kerja yang rendah mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Salah satu
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kompetensi lulusan. Perguruan tinggi harus mampu melakukan pemetaan, 

sehingga lulusannya bisa memenuhi kebutuhan dunia kerja, karena perguruan 

tinggi berperan strategis dalam peningkatan daya saing bangsa.  

Tabel 1.1 

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Tahun 2012- 2016 

No 
Pendidikan Tertinggi 

Yang Ditamatkan 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 Tidak/belum pernah 

sekolah 

126.972 112.435 134.040 124.303 94.293 

2 Tidak/belum tamat SD 601.753 523.400 610.574 603.194 557.418 

3 SD 1.418.683 1.421.873 1.374.822 1.320.392 1.218.954 

4 SLTP 1.736.670 1.821.429 1.693.203 1.650.387 1.313.815 

5 SLTA Umum/SMU 2.043.697 1.874.799 1.893.509 1.762.411 1.546.699 

6 SLTA Kejuruan/SMK 1.018.465 864.649 847.365 1.174.366 1.348.327 

7 Akademi/ Diploma 258.385 197.270 195.258 254.312 249.362 

8 Universitas 553.206 425.042 398.298 565.402 695.304 

 Total 7.757.831 7.240.897 7.147.069 7.454.767 7.024.172 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016  

Tabel 1.1 menunjukkan angka pengangguran terbuka cenderung fluktuatif 

selama beberapa tahun terakhir ini. Meskipun demikian, pengangguran terbuka 

masih menjadi tantangan, terutama bagi kalangan muda, khususnya bila terjadi 

kemunduran ekonomi. Sehingga, membantu kaum muda dalam mengoptimalkan 

prestasi pendidikan mereka adalah faktor penting dalam meningkatkan pencapaian 

di bidang ini (International Labour Organization, 2015). 

Perluasan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat 

penting, karena perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami kekurangan 

pekerja terampil dan kelebihan tenaga kerja (International Labour Organization, 

2015). Permintaan akan pekerja dengan kualifikasi tinggi melampaui suplai 

tenaga kerja yang ada. Selain itu, suplai tenaga kerja yang berlebihan untuk 

mereka yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP dan SLTA Umum. Hal ini 
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menimbulkan situasi di mana ada banyak lowongan kerja di Indonesia yang diisi 

pekerja yang kurang memenuhi syarat. Mengurangi insiden ketidakcocokan 

keterampilan merupakan hal yang penting untuk memperkuat daya saing dan 

produktivitas perekonomian Indonesia. Secara khusus, Indonesia terus mengalami 

modernisasi, permintaan akan pekerja berpendidikan tinggi akan terus 

berkembang, sehingga saat ini diperlukan investasi di bidang pendidikan dan 

keterampilan yang tepat. 

Hubungan dengan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dianggap 

sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan 

yang baik diharapkan mampu memberikan sumber daya manusia yang baik pula. 

Namun dalam kenyataannya sekarang ini, pendidikan juga dianggap berkaitan erat 

dengan pengangguran, khususnya pengangguran tenaga kerja terdidik. 

Kecenderungan makin meningkatnya tingkat pendidikan akan berakibat 

meningkatnya pula angka pengangguran tenaga kerja terdidik. Sedangkan, 

pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu 

tinggi dan mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya 

manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan 

ke depan. 

Upaya dalam mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan 

pembangunan ini dikenal dengan kebijakan link and match. Kebijakan ini 

bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan sumber daya manusia 

dengan sistem pendidikan. Semakin selaras struktur tenaga kerja yang disediakan 
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oleh sistem pendidikan dengan struktur lapangan kerja maka semakin efisienlah 

sistem pendidikan yang ada (Fitri, 2016). 

Menurut BPS (2016) tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah 

pencari kerja yang berpendidikan SMA ke atas (sebagai kelompok terdidik) 

terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut. Pengangguran tenaga 

terdidik yaitu angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas (SMA, 

Diploma, dan Sarjana) dan tidak bekerja. Pengangguran tenaga kerja terdidik 

adalah salah satu masalah makroekonomi. Faktor-faktor penyebab tenaga kerja 

terdidik dapat dikatakan hampir sama di setiap negara, krisis ekonomi, struktur 

lapangan kerja tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan 

penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang, dan jumlah angkatan kerja yang lebih 

besar dibandingkan dengan kesempatan kerja. 

Secara makro, pengangguran tenaga kerja terdidik merupakan suatu 

pemborosan. Apabila dikaitkan dengan opportunity cost yang dikorbankan oleh 

negara akibat menganggurnya angkatan kerja terdidik terutama pendidikan tinggi. 

Namun dari pandangan mikro, menganggur mempunyai tingkat utilitas yang lebih 

tinggi daripada menerima tawaran kerja yang tidak sesuai dengan aspirasinya. 

Utilitas yang dimaksud adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seorang individu 

dari bekerja atau melakukan suatu aktivitas sehingga seseorang yang menganggur 

memiliki urutan alternatif-alternatif atas aktivitas yang disukainya dibandingkan 

dengan seseorang yang menerima tawaran pekerjaaan yang tidak sesuai dengan 

kemampuannya. 
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Lapangan pekerjaan merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan maka isu pengangguran terdidik menjadi hal yang cukup mengganggu 

bagi perencanaan pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya, 

khususnya Indonesia. Perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia yang 

diikuti dengan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan selama ini telah 

mengubah permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja sehingga menegaskan 

pentingnya keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Semakin lebarnya 

kesenjangan upah atas dasar latar belakang pendidikan yang menguntungkan para 

lulusan universitas memperkuat hal ini. Lulusan universitas memiliki peran 

penting dalam memenuhi permintaan pasar tenaga kerja yang terampil dan 

terdidik seperti yang ada di Kota Semarang. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki posisi yang 

strategis dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana pembangunan serta 

perekonomian karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa dan 

merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah (RPJMD Kota Semarang Tahun 

2010-2015, 2011). Seiring dengan berkembangnya globalisasi Kota Semarang 

berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. 

Sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang cenderung meningkat dalam 

beberapa tahun, namun peningkatan tersebut belum diikuti dengan pengurangan 

pengangguran. Jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka tenaga kerja yang 

terserap oleh sektor-sektor ekonomi juga mengalami peningkatan sehingga jumlah 

pengangguran menurun atau berkurang. 

 



 

7 
 

 
 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2011-2015 

Tahun Laki-Laki Perempuan Total 

2011 767.446 776.111 1.543.557 

2012 775.331 783.049 1.558.380 

2013 780.749 790.592 1.571.341 

2014 787.228 796.840 1.584.068 

2015 791.138 800.722 1.591.860 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017 

Tabel 1.2 di atas menunjukkan selama 5 tahun jumlah penduduk di Kota 

Semarang selalu menunjukkan peningkatan. Pesatnya pertumbuhan penduduk 

tersebut dipengaruhi oleh kelahiran yang cukup tinggi. Implikasi pertumbuhan 

penduduk yang cukup besar tentu saja menimbulkan masalah-masalah sosial 

ekonomi di perkotaan dan memberikan pekerjaan yang besar bagi pemerintah 

daerah di Kota Semarang untuk pengelolaannya, seperti masalah lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat Kota Semarang khususnya angkatan kerja di Kota 

Semarang. 

Tabel 1.3  

Jumlah Angkatan Kerja di Kota Semarang Tahun 2011-2015 

 

Tahun Laki-Laki Perempuan Total 

2011 502.437 267.715 770.152 

2012 397.074 242.141 639.215 

2013 501.705 372.827 874.532 

2014 501.705 372.827 874.532 

2015*) 501.705 372.827 874.532 

Keterangan: *) Data tahun sebelumnya (2013) 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017  

Tabel 1.3 menunjukkan angkatan kerja di Kota Semarang mengalami 

penurunan pada tahun 2012 sebesar 25,7% dan mengalami peningkatan kembali 
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pada tahun 2013 sebesar 46% dan pada tahun 2014 hingga 2015 diperkirakan  

jumlah angkatan kerja masih sama yaitu sebanyak 874.532 orang. Jumlah dari 

peningkatan ini memiliki dampak yang positif jika lapangan pekerjaan juga 

mencukupi dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Semarang. 

Kota Semarang sebagai ibukota propinsi Jawa Tengah memiliki peluang 

yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor 

perekonomian, khususnya sektor industri, perdagangan, serta jasa karena jumlah 

angkatan kerja yang cukup banyak. Pengembangan usaha pada ketiga sektor ini 

dapat berimplementasi langsung terhadap meningkatnya penyerapan tenaga kerja 

serta pendapatan perkapita. Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber 

daya manusia yang dimiliki Kota Semarang. Meskipun banyak kesempatan kerja 

yang diciptakan, bila kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari angkatan kerja 

di Kota Semarang lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang 

dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada. 

Tabel 1.4 

Banyaknya Penganggur Kota Semarang Tahun 2011-2015 

 

Tahun Jumlah Penganggur 

 Laki-Laki Perempuan Jumlah 

2011 41.762 44.007 85.769 

2012 43.629 27.644 71.273 

2013 125.953 100.593 226.546 

2014 125.953 100.593 226.546 

2015 125.953 100.593 226.546 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017  

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan angka pengangguran di Kota 

Semarang berfluktuatif, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang 

cukup tinggi yaitu 217,86% atau sebanyak 155.273 orang dan perkiraan pada 
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tahun 2014 dan 2015  masih dalam jumlah yang sama hal tersebut mengikuti 

jumlah angkatan kerja Kota Semarang yang juga meningkat. Meningkatnya angka 

pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja 

dan penciptaan kesempatan kerja. Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan 

lapangan kerja tersebut berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di 

Kota Semarang.  

Menurut Sutomo dkk (1999) menyatakan bahwa meningkatnya 

pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan oleh semakin tingginya tingkat 

pendidikan maka makin tinggi pula aspirasinya untuk mendapatkan kedudukan 

atau kesempatan kerja yang lebih sesuai dengan keinginan, sehingga proses untuk 

mencari kerja lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan tenaga 

kerja terdidik lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja 

dan lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak 

pekerjaan yang tidak disukai. 

Tabel 1.5 

Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan di Kota Semarang Tahun 2011-2015 

 

Tahun Tamat 

SD 

Tamat 

SMP 

Tamat 

SMA 

Tamat Akademik/ 

Diploma 

Tamat 

Universitas 

2011 325.072 288.341 300.020 61.798 63.207 

2012 328.144 291.066 302.856 62.382 63.805 

2013 330.435 293.419 305.304 62.887 64.320 

2014 333.435 295.759 307.739 63.388 64.833 

2015 335.573 297.655 309.712 63.795 65.249 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017  
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 Berdasarkan Tabel 1.5 dari seluruh penduduk di Kota Semarang tahun 

31% masih tamatan Sekolah Dasar (SD), 28% tamatan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), 29% tamatan Sekolah Menegah Atas (SMA), dan masing-masing 

6% dari tamatan akademik/diploma dan universitas. Jumlah lulusannya 

menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menandakan adanya 

perbaikan dalam kulitas pendidikan serta kesadaran penduduk di Kota Semarang  

akan pendidikan yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan meningkatnya mutu 

pendidikan secara berjenjang sesuai tuntutan pasar. Namun, meningkatnya jumlah 

lulusan tingkat pendidikan di Kota Semarang, meningkat pula jumlah penganggur 

terdidik yang terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kota Semarang.   

Tabel 1.6 

Situasi Banyaknya Pencari Kerja yang Mendaftarkan Diri di Disnakertrans 

Kota Semarang Dirinci Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2015 

 

Pendidikan yang 

Ditamatkan 

Mendaftarkan 

diri 

Belum Ditempatkan/Terserap 

hingga Akhir Desember 2015 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

SD 21 3 8 11 

SMP 185 52 73 125 

SMA 14.506 172 1.136 1.308 

DIPLOMA/ 

AKADEMI 
4.543 1.138 1.897 3.035 

SARJANA 7.784 1.727 2.014 3.741 

TOTAL 27.039 3.092 5.128 8.220 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017  

Tabel 1.6 dapat menunjukkan jumlah pencari kerja yang terdata oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kota Semarang pada tahun 

2016 paling banyak dari lulusan SMA yaitu sebanyak 14.506 orang dan perguruan 

tinggi (sarjana) yaitu sebanyak 7.784 orang dan 3.741 orang yang telah 



 

11 
 

 
 

mendaftarkan belum terserap untuk bekerja dan paling banyak di Kecamatan 

Pedurungan yang dapat dilihat pada Tabel 1.7. 

Tabel 1.7 

Banyaknya penganggur D4-S1 di Kota Semarang Tahun 2015 

 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Mijen 13 34 47 

Gunungpati 67 47 114 

Banyumanik 97 283 380 

Smg. Selatan 144 407 551 

Gajahmungkur 762 451 1.213 

Candisari 445 325 770 

Tembalang 196 203 399 

Pedurungan 1.336 234 1.570 

Genuk 93 146 239 

Gayamsari 64 322 386 

Smg. Timur 404 541 945 

Smg. Utara 376 347 723 

Smg. Tengah 283 133 416 

Smg. Barat 758 289 1.047 

Tugu 67 30 97 

Ngaliyan 111 287 398 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017  

Kecamatan Pedurungan pada Tabel 1.7 menunjukkan paling banyak 

pengangguran lulusan sarjana di banding kecamatan lainnya di Kota Semarang. 

Secara proporsi Kecamatan Pedurungan terbanyak ketiga setelah Kecamatan 

Gajahmungkur dan Semarang Timur seperti pada Tabel 1.8. 

Tabel 1.8 

Proporsi Pengangguran Lulusan Sarjana di Kota Semarang Tahun 2015 

 

Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Pengangguran 

Lulusan 

Sarjana 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja 

Proporsi 

(%) 

Mijen 61.405 47 34.253 0,14 

Gunungpati 78.641 114 28.192 0,40 

Banyumanik 132.508 380 76.942 0,49 
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Smg. Selatan 63.707 551 59.714 0,92 

Gajahmungkur 79.620 1.213 33.498 3,62 

Candisari 79.258 770 44.258 1,74 

Tembalang 156.868 399 89.287 0,45 

Pedurungan 180.282 1.570 80.177 1,96 

Genuk 97.545 239 47.531 0,50 

Gayamsari 74.178 386 44.983 0,86 

Smg. Timur 77.331 945 47.571 1,99 

Smg. Utara 127.752 723 69.364 1,04 

Smg. Tengah 70.259 416 49.125 0,85 

Smg. Barat 158.131 1.047 86.733 1,21 

Tugu 31.954 97 19.682 0,49 

Ngaliyan 125.828 398 63.222 0,63 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017  

Tabel 1.8 menunjukkan bahwa proporsi pengangguran sarjana terbanyak di 

Kecamatan Gajahmungkur sebanyak 3,62%; selanjutnya Kecamatan Semarang 

Timur yaitu 1,99%; dan yang ketiga terbanyak adalah Kecamatan Pedurungan 

Sebanyak 1,96%. Namun, berdasarkan gambar 1.2 jumlah industri dari 

Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan 

Pedurungan paling banyak di Kecamatan Pedurungan yaitu sejumlah 3.090 

industri yang terdiri dari industri sandang, konveksi, jasa dan lainnya (Kota 

Semarang dalam Angka 2016, 2017). 
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Gambar 1.2 Jumlah Industri di Kota Semarang Tahun 2015 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017 (data diolah) 

Kecamatan Pedurungan dipilih sebagai obyek penelitian karena proporsi 

pengangguran sarjana yang cukup tinggi dan jumlah industri yang ada di 

Kecamatan tersebut juga banyak, termasuk industri jasa yang ada di Kecamatan 

Pedurungan.  

Latar belakang yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar ketertarikan 

dilakukan penelitian dengan objek para tenaga kerja  lulusan sarjana di Kecamatan 

Pedurungan yang bekerja atau tidak bekerja. Penelitian ini akan melihat pengaruh 

upah, umur, status perkawinan, dan jumlah tanggungan terhadap keputusan untuk 

bekerja atau tidak bekerja. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Upah, Umur, Status Perkawinan, dan Jumlah Tanggungan terhadap Keputusan 
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Tenaga Kerja Lulusan Perguruan Tinggi (Sarjana) untuk Bekerja atau Tidak 

Bekerja (Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah dari beberapa tahun terakhir jumlah 

pengangguran terutama dari tenaga terdidik lulusan sarjana mengalami 

peningkatan khususnya di Kecamatan Pedurungan karena jumlah industri di 

Kecamatan tersebut paling banyak ketiga setelah Kecamatan Gajahmungkur dan 

Kecamatan Semarang Timur. Namun, jumlah pengangguran terdidik lulusan 

sarjana di Kecamatan Pedurungan juga paling banyak ketiga setelah Kecamatan 

Semarang Utara dan Kecamatan Banyumanik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat upah terhadap keputusan penawaran tenaga 

kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan? 

2. Bagaimana pengaruh umur terhadap keputusan penawaran tenaga kerja 

lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan? 

3. Bagaimana pengaruh status perkawinan terhadap keputusan penawaran 

tenaga kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan? 

4. Bagaimana pengaruh jumlah tanggungan terhadap keputusan penawaran 

tenaga kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan? 

5. Bagaimana pengaruh tingkat upah, umur, status perkawinan, dan jumlah 

tanggungan secara bersama-sama terhadap keputusan penawaran tenaga 

kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengukur pengaruh tingkat upah terhadap keputusan penawaran tenaga 

kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan. 

2. Mengukur pengaruh umur terhadap keputusan penawaran tenaga kerja 

lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan. 

3. Mengukur pengaruh status perkawinan terhadap keputusan penawaran 

tenaga kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan. 

4. Mengukur pengaruh jumlah tanggungan terhadap keputusan penawaran 

tenaga kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan. 

5. Mengukur pengaruh tingkat upah, umur, status perkawinan, dan jumlah 

tanggungan secara keseluruhan terhadap keputusan penawaran tenaga kerja 

lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi sumbangan pemikiran bagi 

kalangan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Semarang dalam 

menentukan kebijakan ketenagakerjaan yang nantinya diharapkan dapat 

menekan angka pengangguran di Kota Semarang. 

2. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan informasi yang berguna 

bagi semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

3. Penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan topik ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori Utama 

2.1.1 Teori Tenaga Kerja  

Sumber Daya Manusia (SDM) atau human resources mengandung dua 

pengertian. Pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang 

dapat diberikan dalam proses produksi. Kedua, SDM menyangkut manusia yang 

mampu memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu 

melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan 

tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia dengan kata lain, orang 

dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau man power (Simanjuntak, 

1998). 

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja yang berumur 

minimal 15 tahun atau lebih yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. 

Berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk yang 

berumur muda yang sudah bekerja dan mencari pekerjaan (Simanjuntak, 1998). 

Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa tenaga kerja mencakup 

penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan 

yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 

Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, 
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tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Subri 

(2003) juga mengemukakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja 

(berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka 

dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut 
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Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja 

Sumber: Simanjuntak (1998) 

Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik dan sesuai dengan 

yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO) adalah penduduk 

usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan 
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angkatan kerja. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya 

oleh batas umur. Oleh karena itu, semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei 

Angkatan Kerja Nasional) tahun 2001, batas umur penggolongan kerja yang 

semula 10 tahun atau lebih diubah menjadi 15 tahun atau lebih. Indonesia tidak 

menggunakan batas umur maksimum dalam pengelompokkan usia kerja. 

Dasarnya tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 

a. Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama seminggu 

yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara 

tidak bekerja karena suatu sebab, serta mereka yang tidak mempunyai 

pekerjaan tetap sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan pekerjaan. 

b. Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang 

selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan 

sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja 

(penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan 

ekonomi, tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga 

atas simpanan atau sewa atas pemilik, dan mereka yang hidupnya 

tergantung dari orang lain, misalnya karena usia, cacat, dalam penjara atau 

sedang sakit kronis), sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga 

golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat 

menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering 

dinamakan potential labor force. 

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dibedakan menjadi dua 

yaitu: 



 

19 
 

 
 

1. Bekerja 

Menurut BPS (2016) bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

seseorang dengan tujuan memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan 

atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang 

lalu. Kegiatan yang dimaksud dalam konsep bekerja juga meliputi kegiatan 

pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. 

Golongan yang bekerja atau pekerja juga didefinisikan sebagai angkatan kerja 

yang sudah aktif dalam menghasilkan barang dan jasa. Kelompok ini terdiri atas 

golongan orang yang bekerja penuh dan setengah pengangguran. Golongan yang 

termasuk sebagai pekerja penuh adalah orang yang cukup dimanfaatkan dalam 

bekerja dari jumlah jam kerja, produktivitas kerja, maupun dari segi penghasilan. 

Golongan setengah pengangguran dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Setengah menganggur kentara, golongan yang bekerja kurang dari 35 jam 

seminggu atau rata-rata kurang dari 6 jam per hari. 

b. Setengah menganggur tidak kentara atau menganggur terselubung adalah 

golongan yang produktivitas dan pendapatannya rendah. 

2.1.2 Teori Upah  

Upah sering diidentikkan dengan gaji. Anggapan ini terjadi mungkin 

disebabkan karena gaji dan upah sama-sama merupakan imbalan jasa yang 

diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya. Kenyataannya, kedua istilah 

tersebut mempunyai perbedaan. Menurut Sukirno (2003), gaji adalah pembayaran 

kepada pekerja tetap dan tenaga kerja professional seperti pegawai pemerintah, 

dosen, guru, manajer, dan akuntan. Sedangkan upah adalah pembayaran kepada 
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pekerja-pekerja kasar seperti buruh, petani, tukang batu. Sementara menurut 

Purwono (2003), membedakan pengertian gaji dan upah sebagai berikut: Gaji 

(salary) biasanya dikatakan upah (wages) yang dibayarkan kepada pimpinan, 

pengawas, dan tata usaha pegawai kantor atau manajer lainnya. Gaji umumnya 

tingkatnya lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja upahan. Sedangkan 

upah adalah pembayaran kepada karyawan atau pekerja yang dibayar menurut 

lamanya jam kerja dan diberikan kepada mereka yang biasanya tidak mempunyai 

jaminan untuk dipekerjakan secara terus-menerus. Definisi lain diungkapkan oleh 

Winarni dan Sugiyarso (2006), yang menyatakan bahwa istilah gaji biasa 

digunakan pada instansi–instansi pemerintah dan pembayarannya ditetapkan 

secara bulanan, sedangkan upah biasa digunakan pada perusahaan-perusahaan 

swasta dan diberikan pada pekerja yang lebih banyak mengandalkan kekuatan 

fisik, serta pembayaran yang ditetapkan secara harian atau berdasar unit pekerjaan 

yang diselesaikan. 

Menurut Kertonogoro (dalam Saputri, 2011) Persaingan murni pasar 

tenaga kerja, tingkat upah ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga seorang 

pekerja akan menerima upah berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran 

tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja. Namun, dalam kenyataannya tingkat upah 

sangat bervariasi. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 

a. Penawar atau peminta tenaga kerja mempunyai kekuatan lebih di pasar 

tenaga kerja, sehingga ikut mempengaruhi upah (bukan price taker). 

b. Berbagai intervensi yang dilakukan di pasar tenaga kerja oleh pemerintah, 

serikat pekerja dan pengusaha. 
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c. Faktor-faktor non moneter seperti lokasi pekerjaan dan kondisi kerja (risiko, 

keselamatan dan kesehatan).  

d. Diskriminasi baik secara aktual maupun yang dipersepsikan berdasarkan 

gender, umur, ras dan suku baik secara nyata maupun secara tersembunyi. 

Penetapan upah minimum yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai 

keharusan perusahaan adalah untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama 

dengan ketetapan upah minimum kepada buruh yang paling rendah tingkatnya. 

Penetapan upah minimum dipandang sebagai sarana atau instrumen kebijaksanaan 

untuk menjamin kebutuhan hidup paling minimum karyawan beserta keluarganya, 

juga sebagai jaring pengaman (safety net) agar upah pekerja/karyawan tidak terus 

turun semakin rendah sebagai akibat tidak seimbangnya pasar kerja. 

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, 

sektoral regional maupun sub sektoral. Upah minimum ditetapkan berdasarkan 

persetujuan dewan pengupahan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan 

serikat pekerja. Tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi 

standar hidup minimum sehingga dapat mengangkat derajat penduduk 

berpendapatan rendah.  

Upah minimum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan upah bulanan terendah 

yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap 

bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan 

yang bersangkutan. 
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Penetapan Upah Minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan 

seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk 

kebutuhan 1 (satu) bulan.  

2.1.3 Teori Penawaran Tenaga Kerja 

Penawaran adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. 

Sehubungan dengan tenaga kerja, penawaran adalah suatu hubungan antara 

tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja siap 

untuk menyediakannya. Teori ini didasarkan pada teori perilaku konsumen yakni 

setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang 

dihadapinya. 

Kenaikan tingkat upah berarti menambah pendapatan. Pertambahan 

pendapatan menyebabkan seseorang cenderung meningkatkan konsumsi dan 

menikmati waktu senggang lebih banyak yang berarti mengurangi jam kerja 

disebut efek pendapatan (income effect). Di sisi lain, kenaikan tingkat upah dapat 

diartikan semakin mahalnya harga dari waktu. Nilai waktu yang lebih tinggi 

mendorong seseorang untuk mensubstitusikan waktu senggangnya untuk lebih 

banyak bekerja. Penambahan waktu kerja tersebut dinamakan efek substitusi 

(substitution effect). 

Ada dua kategori dalam masalah penawaran tenaga kerja, yaitu 

(Ehrenberg dan Smith, 2003): 
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1. Keputusan individual untuk membagi waktunya antara bekerja atau leisure. 

Hal ini berkaitan dengan partisipasi individu dalam angkatan kerja. Bekerja 

part-time atau full-time work, waktu di rumah dan bekerja untuk dibayar. 

2. Keputusan untuk menerima suatu pekerjaan dan masalah bekerja di lain/ 

wilayah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja menurut 

Simanjuntak (1998) adalah: 

1. Jumlah penduduk yang masih bersekolah 

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga 

3. Tingkat keberhasilan dan jumlah tanggungan dari keluarga yang 

bersangkutan 

4. TPK dipengaruhi oleh umur 

5. TPK dipengaruhi oleh tingkat upah 

6. TPK dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

7. TPK dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi 

8. TPK dipengaruhi oleh inflasi. 

2.1.4 Pasar Tenaga Kerja 

Pasar Tenaga Kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang 

mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Pasar kerja juga 

merupakan proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan 

dan permintaan tenaga kerja. Proses tersebut untuk pencari kerja maupun 

pengusaha dihadapkan pada kenyataan bahwa: 
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a. Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, kemampuan 

dan sikap pribadi yang berbeda. 

b. Tiap lowongan yang tersedia mempunyai sifat pekerjaan yang berlainan dan 

membutuhkan tenaga dengan tingkat pendidikan, keterampilan bahkan sikap 

pribadi yang berlainan juga. 

c. Perbedaan pencari kerja dan perbedaan lowongan kerja mengakibatkan 

bahwa tidak setiap pelamar dapat cocok dan dapat diterima mengisi 

lowongan yang ada. 

d. Setiap perusahaan atau unit usaha menghadapi lingkungan yang berbeda 

keluaran (output), masukan (input), manajemen, teknologi, lokasi, pasar dan 

lain-lain, dengan demikian, tiap perusahaan mempunyai kemampuan yang 

berbeda dalam memberikan upah, jaminan sosial dan lingkungan kerja. 

e. Dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang berbeda, tiap pencari 

kerja mempunyai preferensi yang berbeda akan lowongan pekerjaan 

(Simanjuntak, 1998).  

Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja berhubungan dengan fungsi 

tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin kecil permintaan 

pengusaha akan tenaga kerja. Tiap perusahaan mempunyai jumlah dan fungsi 

permintaan yang berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan atau produksi, 

jenis usaha, penggunaan teknologi, serta kemampuan manajemen dari pengusaha 

yang bersangkutan (Simanjuntak, 1998). Penawaran tenaga kerja merupakan 

hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh 
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penawar untuk di tawarkan.  Jumlah satuan pekerja yang ditawarkan tergantung 

pada: 

1. Besarnya penduduk, 

2. Persentase penduduk yang memilih berada dalam angkatan kerja, 

3. Jam kerja yang ditawarkan oleh peserta angkatan kerja, di mana ketiga 

komponen tersebut tergantung pada tingkat upah (Simanjuntak, 1998). 

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dalam 

masyarakat. Besarnya penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat 

employment) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan 

tersebut. Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja 

dipengaruhi oleh tingkat upah. Apabila tingkat upah naik maka jumlah penawaran 

tenaga kerja akan meningkat namun permintaan tenaga kerja akan menurun 

(Simanjuntak, 1998). 

Pasar tenaga kerja membicarakan hubungan permintaan dan penawaran 

akan tenaga kerja, mencakup aspek proses pengisian lowongan kerja dan orang-

orang yang bekerja serta pekerjaan yang sudah terisi.  

Beberapa perbedaan antara pasar kerja tenaga terdidik dan pasar kerja 

tenaga tidak terdidik, sebab tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang 

memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu (Sukirno, 2003), 

berikut perbedaannya: 

1. Produktivitas kerja tenaga kerja terdidik lebih tinggi daripada tenaga kerja 

tak terdidik. 
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2. Penyediaan tenaga kerja terdidik harus melalui sistem sekolah yang 

memerlukan waktu yang lama sehingga elastisitas penyediaan tenaga kerja 

terdidik biasanya lebih kecil dari penyediaan tenaga kerja tidak terdidik. 

3. Tingkat partisipasi kerja tenaga terdidik lebih tinggi daripada tingkat 

partisipasi tenaga kerja tidak terdidik. 

4. Tenaga terdidik umumnya datang dari keluarga yang lebih berada. 

5. Proses pengisian lowongan yaitu pengusaha memerlukan lebih banyak 

waktu seleksi untuk tenaga kerja terdidik daripada untuk tenaga kerja tidak 

terdidik. 

6. Lamanya pengangguran lebih panjang dikalangan tenaga kerja terdidik 

daripada dikalangan tenaga kerja tidak terdidik (Simanjuntak, 1998). 

2.1.5 Pengangguran 

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari 

jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan orang 

yang menganggur dapat didefinisikan sebagai orang yang tidak bekerja dan yang 

secara aktif mencari pekerjaan selama empat minggu sebelumnya, sedang 

menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau 

sedang menunggu untuk melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu empat 

minggu (Subri, 2003). 

Pengangguran terbuka (Open Unemployment) adalah bagian dari 

angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari 

pekerjaan. Setengah menganggur dibagi dalam dua kelompok yaitu: 
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1. Setengah menganggur kentara (Visible Underemployed) yakni seseorang 

yang bekerja tidak tetap (Part time) diluar keinginannya sendiri atau bekerja 

dalam waktu yang lebih pendek. 

2. Setengah menganggur tidak kentara (Invisible Underemployed) yaitu 

seseorang yang bekerja secara penuh (Full time) tetapi pekerjaannya 

dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau 

pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh 

keahliannya (Subri, 2003). 

Pengangguran tenaga kerja terdidik di negara sedang berkembang 

umumnya mengelompokkan pada golongan usia muda dan berpendidikan. 

Kelompok pengangguran ini kebanyakan adalah tenaga kerja yang baru 

menyelesaikan pendidikan dan sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan 

yang sesuai dengan aspirasi mereka. Selama menunggu pekerjaan yang 

diinginkan, biaya mereka ditanggung oleh keluarga yang relatif mampu. 

Tingkat pengangguran terdidik (Educated Unemployment Rate) 

merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA ke atas (sebagai 

kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut 

(BPS, 2016). Pengangguran tenaga kerja terdidik, disebabkan oleh beberapa 

faktor sebagai berikut: 

1. Adanya penawaran tenaga kerja yang melebihi dari permintaan tenaga kerja 

(supply>demand), yaitu pada saat tingkat kemakmuran masyarakat tinggi, 

menurunya permintaan terhadap tenaga kerja dapat menurunkan partisipasi 

masyarakat untuk masuk dalam dunia kerja. Kondisi ini tidak terlalu 
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berpengaruh bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, 

karena mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Tetapi, lain halnya bagi masyarakat dengan tingkat kemakmuran yang 

rendah. Menurunnya permintaan terhadap tenaga kerja mencerminkan 

keadaan dimana permintaan terhadap tenaga kerja sedikit sedangkan 

penawaran tenaga kerja sangat banyak sehingga dapat menimbulkan 

monopoli dalam pasar kerja (Rahmawati, 2004). 

2. Kebijakan rekruitmen tenaga kerja sering bersifat tertutup, yaitu 

(Rahmawati, 2004) dalam penelitiannya tenaga kerja dalam mencari 

pekerjaan dapat menggunakan bermacam-macam media informasi seperti 

radio, koran, pendaftaran ke Departemen Tenaga Kerja dan Media lain 

(teman atau keluarga yang sudah bekerja lebih dahulu bekerja pada 

perusahaan yang dilamar). Hasil penelitian menunjukkan tenaga kerja lebih 

memilih media lain yaitu teman atau keluarga yang sudah bekerja lebih 

dahulu bekerja pada perusahaan yang dilamar, hal ini menimbulkan bahwa 

penerimaan tenaga kerja banyak yang dilakukan tertutup. 

3. Perguruan tinggi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai lembaga 

pendidikan perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya harus mampu 

mengembangkan tiga aspek kompetensi yaitu, kepribadian, profesional, dan 

masyarakat (Rahmawati, 2004). Sehingga hal tersebut makin menuntut 

mahasiswa untuk mandiri, kritis, kreatif serta ekspresif. 

4. Pengubahan kegiatan ekonomi dan perubahan struktur industri. (Rahmawati, 

2004) yaitu pertama, industri-industri modern yang berbasis kapital dengan 
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orientasi pada produktivitas terbukti tidak mampu menyerap banyak tenaga 

kerja terdidik karena industri menggunakan teknologi padat modal sehingga 

tenaga kerja digantikan oleh tenaga mesin. Kedua, adanya peningkatan 

dalam pengangguran tenaga kerja terdidik akibat dari proses perubahan dari 

kegiatan ekonomi subsisten ke sektor-sektor remuneratif. Perubahan 

tersebut membawa dampak dalam peningkatan pengangguran tenaga kerja 

terdidik karena pekerja dari sektor subsisten belum siap untuk memasuki 

sektor modern yang menuntut para pekerja untuk mempunyai kualitas yang 

tinggi. 

5. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar harapannya pada 

jenis pekerjaan yang aman. Golongan ini menilai bahwa tingkat pekerjaan 

yang stabil daripada pekerjaan yang beresiko tinggi sehingga lebih suka 

bekerja pada perusahaan besar daripada membuka usaha sendiri. Gejala 

meningkatnya pengangguran tenaga kerja terdidik diantaranya disebabkan 

adanya keinginan memilih pekerjaan yang memiliki resiko terkecil atau 

aman. Dengan demikian angkatan kerja terdidiklah suka memilih 

menganggur daripada menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

keinginan mereka (Rahmawati, 2004). 

Pengangguran tenaga kerja terdidik akan lebih terlihat terutama dari 

kelompok usia muda yang baru lulus dari tingkat pendidikannya serta mencari 

kerja untuk pertama kalinya. Menurut Sutomo (1999) tingkat pengangguran 

dengan kelompok muda yang relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat 

pengangguran penduduk disebabkan oleh faktor yaitu: 
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1. Faktor Struktural 

a. Kuranganya keterampilan kelompok muda di banding kelompok yang 

lebih matang. 

b. Ketimpangan atau kendala dan kelangkaan informasi yang menghambat 

pasar tenaga kerja. 

c. Faktor usia ketika meninggalkan sekolah, biasanya meninggalkan 

sekolah pada usia lebih awal mengalami tingkat pengangguran yang lebih 

tinggi. 

2. Faktor Non Struktural 

a. Kenaikan tingkat upah buruh yang mendorong majikan untuk 

memutuskan hubungan kerja atau tidak menerima pegawai baru. 

b. Meningkatnya partisipasi perempuan termasuk mereka yang berstatus 

kawin ke dalam angkatan kerja. 

c. Persepsi pemuda terhadap pekerjaan yang tersedia antara lain tentang 

tingkat upah yang rendah, persepsi karir maupun lingkungan kerjanya. 

d. Latar belakang keluarga termasuk dukungan mereka terhadap pemuda 

untuk menganggur sebelum memutuskan untuk menerima suatu 

pekerjaan. 

2.1.6 Teori Human Capital 

Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat 

meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan 

satu tahun sekolah berarti, di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan 

tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi di pihak lain menunda penerimaan 
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penghasilan selama satu tahun untuk mengikuti sekolah tersebut dan berharap 

untuk meningkatkan penghasilan dengan peningkatan pendidikan (Simanjuntak, 

1998). Pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena 

pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini 

menganggap pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh produktivitas perorangan. 

Jika setiap orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena pendidikannya 

lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang. 

Teori human capital menganggap pendidikan formal merupakan suatu 

investasi, baik bagi individu maupun masyarakat. Hubungan dengan kesempatan 

kerja untuk memperoleh pekerjaan yang lebih terbuka bagi mereka yang 

mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini karena pada umumnya 

tingkat kelangkaan dari lulusan pendidikan yang lebih tinggi juga lebih akurat, 

sehingga tingkat persaingannya untuk mendapatkan pekerjaan sesuai juga lebih 

longgar. Kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan tinggi lebih terbuka, sehingga 

secara teoritis tingkat pengangguran pada kelompok ini cenderung lebih kecil 

dibanding kelompok yang berpendidikan lebih rendah, namun demikian 

kesempatan kerja itu akan menyempit dengan meningkatnya jumlah lulusan-

lulusan pendidikan tinggi. 

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pendapatan, mereka yang 

mempunyai pendidikan lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang 

tinggi pula. Pada dasarnya pendapatan yag lebih tinggi dari mereka yang 

berpendidikan tinggi bukanlah hasil langsung dari investasi yang lebih mahal pada 

pendidikan mereka yang lebih tinggi, melainkan dari suatu yang komplek. Tingkat 
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pendidikan dijadikan alat penyaringan (screening device) maka pengusaha 

cenderung mengutamakan mereka yang berpendidikan lebih tinggi untuk mengisi 

lowongan pekerjaan yang tersedia, jika mereka yang berpendidikan tinggi mau 

menerima upah yang sama dengan mereka yang berpendidikan rendah, akibatnya 

peluang kerja yang tersedia dari pengusaha bagi yang berpendidikan lebih tinggi 

cenderung lebih luas dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. 

Walaupun demikian keberhasilan mereka menyelesaikan pendidikan 

sampai pada pendidikan tinggi sekalipun belum merupakan jaminan segera 

mendapatkan pekerjaan. Tujuan utama pendidikan adalah memberi bekal 

keterampilan atau membentuk kesiapan kerja bagi peserta didik, dengan tetap 

membuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi. 

Human Capital Investasi dalam bidang sumber daya manusia dapat 

dilakukan dalam bentuk: 

a. Pendidikan 

Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga 

menambah keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja. Dengan melakukan investasi dibidang 

pendidikan maka sebagai imbalannya akan diperoleh dalam bentuk 

pertambahan hasil kerja atau penghasilan beberapa tahun kemudian. 

Human Capital di bidang pendidikan dapat dipergunakan: 

1. Dasar pengambilan keputusan mengenai apakah seseoarang 

melanjutkan atau tidak melanjutkan sekolah, 
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2. Menerangkan situasi tenaga kerja seperti terjadinya pengangguran 

dikalangan tenaga kerja terdidik, 

3. Memperkirakan pertambahan penyediaan tenaga dari masing-masing 

tingkat dan jenis pendidikan dalam kurun waktu tertentu, 

4. Menyusun kebijakan pendidikan dan perencanaan tenaga kerja 

(Simanjuntak, 1998). 

b. Latihan 

Latihan dapat dilakukan didalam maupun diluar pekerjaan. Latihan yang 

dilakukan diluar pekerjaan umumnya bersifat formal. Latihan yang 

dilakukan diluar pekerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan 

pegawai baik secara horisontal maupun secara vertikal, peningkatan secara 

horisontal berarti memperluas aspek-aspek atau jenis pekerjaan yang 

diketahui. Peningkatan secara vertikal berarti memperdalam pengetahuan 

mengenai suatu bidang tertentu (Simanjuntak, 1998). 

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

Simanjuntak (1998) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

penawaran tenaga kerja yaitu jumlah penduduk yang masih bersekolah; Jumlah 

penduduk yang mengurus rumah tangga; Tingkat keberhasilan dan jumlah 

tanggungan dari keluarga yang bersangkutan; Tingkat umur; Tingkat upah; 

Tingkat pendidikan; Kegiatan ekonomi; Inflasi. Menurut Kaufman (dalam Astuti, 

2013) menambahkan faktor lainnya yaitu status perkawinan karena terdapat 

perbedaan perempuan yang sudah menikah dan belum menikah. Perempuan yang 

telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas rumah dan pasar kerja yang 
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tersedia hanya bagi mereka yang berstatus single atau tunggal. Sehingga, variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah, umur, jumlah tanggungan 

keluarga, dan status perkawinan. 

Penjelasan masing-masing variabel yang mempengaruhi penawaran tenaga 

kerja terdidik lulusan sarjana pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Hubungan antara upah dengan keputusan penawaran tenaga kerja 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan menjelaskan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan. Upah memiliki pengaruh terhadap penawaran tenaga kerja karena 

upah adalah hak pekerja/buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan atas kerjanya 

atau hak bagi tenaga kerja yang telah menawarkan tenaganya untuk bekerja. 

Hasil penelitian dari Maghfirah (2016) menjelaskan bahwa upah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran tenaga kerja wanita. 

Penelitian dari Mariska dkk (2016) juga mendukung penjelasan dari penelitian 

Maghfirah bahwa semakin tinggi tingkat upah yang diterima maka semakin lama 

seseorang dalam memperoleh pekerjaan karena tenaga kerja akan mau dan 

mampu untuk bekerja jika pekerjaan tersebut sesuai dengan pendapatan/upah yang 

menjadi prioritas bagi tenaga kerja dengan kata lain semakin tinggi upah yang 

diterima tenaga kerja semakin tinggi pula penawaran tenaga kerja untuk bekerja. 
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2.2.2 Hubungan umur dengan keputusan penawaran tenaga kerja 

Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik dan sesuai dengan yang 

disarankan oleh International Labor Organization (ILO) adalah penduduk usia 15 

tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas 

umur. Oleh karena itu, semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan 

Kerja Nasional) tahun 2001, batas umur penggolongan kerja yang semula 10 

tahun atau lebih diubah menjadi 15 tahun atau lebih.  

Umur tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap penawaran tenaga kerja 

karena umur tenaga kerja berkaitan dengan peraturan perundang-undangan 

tentang batas minimal umur tenaga kerja yang boleh untuk bekerja.  

Hasil penelitian dari Astuti (2013) menjelaskan bahwa makin tinggi umur 

seseorang akan memperpanjang durasi menganggur seseorang tersebut dan 

pekerja dengan umur yang lebih muda akan cenderung memiliki masa 

menganggur yang lebih sedikit dibandingkan pekerja dengan umur yang lebih tua. 

Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat umur seseorang berhubungan 

dengan produktivitas; pekerja muda akan lebih dipilih oleh perusahaan sebab 

produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. 

2.2.3 Hubungan antara status perkawinan dengan keputusan penawaran 

tenaga kerja 

Menurut CUSCBO (dalam Astuti, 2013) pria dan wanita yang telah 

menikah cenderung memiliki lama menganggur yang singkat. Wanita yang telah 

menikah khususnya, memiliki masa pengangguran yang lebih panjang 
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dibandingkan pria yang telah menikah. Menurut Ehrenberg (dalam Astuti, 2013) 

Status perkawinan tidak dapat digunakan sebagai alat kecuali jika telah ditetapkan 

saat awal memasuki pasar kerja dengan jelas, sehubungan dengan kebutuhan 

pekerjaan. Menurut Kaufman (dalam Astuti, 2013) status perkawinan 

menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi 

angkatan kerja, perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas 

rumah, dan pasar kerja yang tersedia hanya bagi mereka yang berstatus tunggal 

atau single, sehingga, status perkawinan memiliki pengaruh terhadap penawaran 

tenaga kerja karena status perkawinan berkaitan dengan status saat memasuki 

pasar kerja. 

2.2.4 Hubungan antara jumlah tanggungan dengan keputusan penawaran 

tenaga kerja 

Jumlah anggota keluarga menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin 

banyak anggota keluarga berarti relatif semakin banyak pula jumlah kebutuhan 

keluarga yang harus dipenuhi sehingga cenderung lebih mendorong untuk bekerja 

guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Keluarga merupakan komunitas 

terkecil dari sebuah negara dimana komunitas terkecil ini yang merupakan kunci 

kesuksesan dari semua pembangunan yang melibatkan masyarakat secara umum 

di segala bidang (Ghazali, 2003). 

Hasil penelitian dari Rohmatin (2016) menyatakan bahwa tenaga kerja 

dengan jumlah tanggungan lebih dari tiga orang sebagian besar memutuskan 

untuk bekerja. Mereka menyatakan dengan banyaknya jumlah anggota keluarga 

yang menjadi tanggungan mengakibatkan pengeluaran dalam keluarga lebih 
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tinggi. Sedangkan, tenaga kerja yang memutuskan untuk tidak bekerja umumnya 

memiliki jumlah tanggungan yang lebih sedikit dibanding tenaga kerja yang 

memutuskan untuk bekerja. 

2.2.5 Hubungan antara semua variabel independen secara bersama-sama 

dengan keputusan penawaran tenaga kerja 

Secara bersama-sama antara upah, umur, status perkawinan, dan jumlah 

tanggungan mempunyai pengaruh terhadap variabel penawaran tenaga kerja 

terdidik lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan 

2.3 Penelitian Terdahulu. 

Judul Penulis Variabel dan 

Metode  

Hasil 

Faktor-Faktor 

Sosial Ekonomi 

yang 

Mempengaruhi 

Penawaran 

Tenaga Kerja 

Wanita di Aceh 

Husnul 

Maghfirah dan 

T. Zulham 

Dependen= 

Penawaran 

Tenaga Kerja 

Wanita di Aceh 

Independen= 

1. Pendidikan, 

2. Inflasi, 

3. Upah. 

Model analisis 

dengan metode 

Ordinary Least 

Square (OLS). 

Variabel pendidikan 

berhubungan positif 

dan signifikan 

terhadap penawaran 

tenaga kerja wanita di 

Aceh, variabel inflasi 

berhubungan negatif 

dan signifikan 

terhadap penawaran 

tenaga kerja wanita, 

variabel upah 

berhubungan positif 

dan signifikan 

terhadap penawaran 

tenaga kerja wanita. 

Koefisien determinasi 

(Adj. R
2
) sebesar 

0,3723. Variabel 

bebas secara simultan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap variabel 

terikat. 

Analisis 

Penawaran 

Tenaga Kerja 

Ariska 

Damayanti dan 

Achmad 

Dependen= 

Penawaran jam 

kerja pada wanita 

Variabel pendapatan 

responden, jumlah 

tanggungan keluarga, 
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Wanita Menikah 

dan Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhin

ya Studi Kasus 

30 Responden 

Wanita Menikah 

di Kota 

Semarang 

Hendra 

Setiawan 

menikah bekerja 

 

Independen= 

1. Pendapatan 

responden,  

2. Pendapatan 

suami 

responden, 

3. Jumlah 

tanggungan 

keluarga, 

4. Umur , 

5. Pendidikan. 

 

Model analisis 

dengan metode 

Ordinary Least 

Square (OLS). 

umur, dan pendidikan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

penawaran jam kerja 

pada wanita menikah 

bekerja di Kota 

Semarang. Sedangkan 

variabel pendapatan 

suami responden 

berpengaruh negatif 

terhadap penawaran 

jam kerja pada wanita 

menikah bekerja di 

Kota Semarang. Hasil 

uji determinasi R
2
 

sebesar 0,330398. 

Uji F-statistik 

menunjukkan bahwa 

semua variabel 

independen dalam 

model regresi secara 

bersama-sama 

mempengaruhi 

penawaran jam kerja 

pada wanita menikah 

bekerja di Kota 

Semarang. 

Faktor–Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Lama Mencari 

Kerja Tenaga 

Kerja Terdidik 

pada 

Pemerintahan 

Kota 

Prabumulih 

Liana Mariska, 

Fauziah 

Asyiek, dan 

Azizah Husin 

Dependen= 

Lama Mencari 

Kerja Tenaga 

Kerja Terdidik 

pada 

Pemerintahan 

Kota Prabumulih. 

Independen= 

1. Pendidikan, 

2. Umur, 

3. Pendapatan, 

4. Pengalaman. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

kuantitatif  berupa 

statistic deskriptif 

dan inferensial 

Variabel pendidikan 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan. 

Variabel umur 

memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan. 

Variabel pendapatan 

kerja memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan. Hasil uji t-

parsial menunjukkan 

faktor pendidikan 

paling dominan 

mempengaruhi lama 

mencari kerja tenaga 

kerja terdidik pada 

Pemerintahan Kota 

Prabumulih. 
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Analisis Lama 

Mencari Kerja 

Bagi Tenaga 

Kerja Terdidik 

di Kabupaten 

Purworejo 

Azhar Putera 

Kurniawan dan 

Herniwati 

Retno 

Handayani 

Dependen= 

Lama Mencari 

Kerja  

Independen= 

1. Pendidikan, 

2. Umur, 

3. Gaji, 

4. Status 

Pekerjaan. 

 

Model analisis 

dengan metode 

Ordinary Least 

Square (OLS). 

Variabel pendidikan 

memiliki pengaruh 

negatif yang 

signifikan, variabel 

umur memiliki 

pengaruh positif yang 

signifikan, variabel 

gaji memiliki 

pengaruh positif yang 

signifikan. Terdapat 

perbedaan lama 

mencari kerja antara 

status pekerjaan 

formal dan status 

pekerjaan informal, 

yaitu responden yang 

bekerja di sektor 

formal waktu untuk 

mendapatkan 

pekerjaan lebih lama 

dibandingkan 

responden yang 

bekerja di sektor non-

formal, variabel status 

pekerjaan secara 

individu tidak 

berpengaruh terhadap 

lama mencari kerja. 

Empat variabel yang 

digunakan penelitian 

ini secara bersama 

memiliki pengaruh 

terhadap lama mencari 

kerja. 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Lama 

Menganggur 

Bagi Pekerja di 

Industri 

Perkebunan 

Kelapa Sawit 

Ogan Komering 

Ulu 

Maidiana 

Astuti 

Dependen= 

Lama 

Menganggur 

 

Independen= 

1. Umur, 

2. Pendidikan, 

3. Status 

Perkawinan, 

4. Pengalaman 

Kerja, 

5. Upah. 

Variabel umur di 

industri perkebunan di 

Ogan Komering Ulu 

terhadap variabel 

lamanya menganggur 

berpengaruh positif 

dan nyata, pendidikan 

berhubungan positif 

dan tidak nyata 

terhadap lama 

menganggur, status 

perkawinan seseorang 
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Model analisis 

dengan metode 

Ordinary Least 

Square (OLS). 

menunjukkan bahwa 

seseorang yang sudah 

menikah cenderung 

lebih sulit 

mendapatkan 

pekerjaan 

dibandingkan 

seseorang yang belum 

menikah, variabel 

pengalaman kerja 

berhubungan negatif 

dan nyata terhadap 

lamanya menganggur, 

variabel upah 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap lamanya 

menganggur. 

Keputusan 

Penawaran 

Tenaga Kerja 

Menikah di 

Malaysia 

Rahmah 

Ismail & 

Noorasiah 

Sulaiman  

Dependen= 

keputusan 

penawaran tenaga 

kerja wanita 

(variable 

dummy). 

 

Independen= 

1. Upah bulanan 

suami, 

2. Upah bulanan 

istri, 

3. Pendidikan, 

4. Usia, 

5. Jumlah anak.  

 

Metode yang 

digunakan dengan 

pendekatan 

regresi logistik 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

faktor penting adalah 

tingkat pendidikan 

dan usia. tingkat 

pendidikan positif 

mempengaruhi 

penawaran tenaga 

kerja wanita menikah 

sedangkan usia 

memiliki efek 

kebalikan. Upah, baik 

sendiri atau upah 

suami, tidak terbukti 

signifikan dari studi 

ini. Penelitian ini 

memiliki beberapa 

implikasi kebijakan 

karena upah bukanlah 

penentu utama dalam 

penawaran tenaga 

kerja wanita, tetapi 

pendidikan. 

Perempuan yang lebih 

tinggi dapat 

mendatangkan 

keuntungan dari pasar 

tenaga kerja. 
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Relevansi 

Lulusan 

Perguruan 

Tinggi di 

Indonesia 

dengan 

Kebutuhan 

Tenaga Kerja di 

Era Global 

Titik 

Handayani 

Data kuantitatif 

dan data sekunder 

yang bersumber 

dari Dirjen 

Pendidikan 

Tinggi, Badan 

Pusat Statistik, 

ILO dan sumber 

lain yang relevan 

Berdasarkan data 

makro, Indonesia saat 

ini terdapat 

kecenderungan 

banyak dibuka 

Perguruan Tinggi (PT) 

baru secara massif dan 

lebih berorientasi 

profit tanpa diikuti 

dengan penyediaan 

sarana prasarana yang 

memadai dan 

berkualitas, sehingga 

menghasilkan jumlah 

lulusan yang terus 

meningkat. Namun, 

kesempatan kerja 

produktif terbatas, 

sehingga penganggur 

terdidik relatif tinggi. 

Prediksi McKinsey 

Global Institute 

(MGI) pada tahun 

2030 Indonesia 

diperkirakan akan 

mengalami 

kekurangan tenaga 

kerja terdidik dan 

terampil, tetapi 

kelebihan tenaga kerja 

non terampil. 

Penentu upah 

dan Penawaran 

Tenaga Kerja di 

Inggris 

Keshab 

Bhattarai dan 

Tomasz 

Wisniewski 

Metode yang 

digunakan pada 

penelitian ini 

dengan Model 

probabilistik 

partisipasi 

Mengeksplorasi 

karakteristik pasar 

tenaga kerja Inggris 

dengan penekanan 

khusus pada 

kesenjangan upah 

yang ada untuk 

menentukan 

partisipasi dan variasi 

besarnya jam tenaga 

kerja yang ditawarkan 

antara individu. 92% 

dari varians dalam 

tingkat upah dari sisi 

penawaran 
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dipengaruhi  oleh 

kesenjangan gender, 

status perkawinan, 

pelatihan kerja, 

kefasihan dalam 

bahasa Inggris dan 

karakteristik daerah. 

Menariknya, profil 

psikologis seorang 

individu memiliki 

pengaruh yang sangat 

besar atas 

keputusannya tentang 

apakah akan 

berpartisipasi. Namun, 

kesempatan 

dipekerjakan 

tergantung pada 

kondisi pasar tenaga 

kerja lokal. 

Penawaran 

tenaga kerja 

perempuan di 

Science, 

Technology, 

Engineering, 

and 

Mathematics 

(STEM) 

Eva Schlenker Data sekunder  

dari Uni Eropa-

SILC dan diolah 

dengan regresi 

dengan mengikuti 

metode yang 

diperkenalkan 

oleh Blundell et 

al.. 

Perempuan di STEM 

kurang untuk 

berpartisipasi dalam 

angkatan kerja tetapi, 

jika mereka bekerja, 

mereka akan lebih 

banyak jam kerja per 

minggu. Selain itu, 

analisis empiris 

menunjukkan bahwa 

perempuan di STEM 

menurunkan 

penawaran tenaga 

kerja secara kurang 

signifikan jika mereka 

memiliki anak-anak 

kecil. Penulis 

menemukan bukti 

empiris untuk 

peningkatan jam kerja 

mingguan jika 

pemerintah 

meningkatkan 

pengeluaran untuk 

perawatan anak. 

Perempuan di STEM 
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bekerja lebih sedikit 

jam dengan tingkat 

upah yang lebih tinggi 

dari tunjangan 

keluarga dibandingkan 

dengan perempuan 

lain diluar STEM. 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Upah dan 

Kesempatan 

Kerja terhadap 

Pengangguran 

Terdidik di 

Provinsi Jambi. 

Fitri Dependen= 

Pengangguran 

Terdidik di 

Provinsi Jambi 

 

Independen= 

1. Pendidikan, 

2. Upah, 

3. Kesempatan 

kerja. 

Metode analisis 

data adalah 

regresi Ordinary 

Least Square 

(OLS). 

Data yang 

digunakan adalah 

data time series 

dari tahun 2000-

2015. 

Secara simultan, 

pendidikan, upah dan 

kesempatan kerja 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

pengangguran 

terdidik. Secara 

parsial, pendidikan 

berpengaruh positif 

dan kesempatan kerja 

berpengaruh negatif 

terhadap 

pengangguran terdidik 

di Provinsi Jambi, 

sedangkan upah tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya meliputi 

penggunaan variabel upah, umur, status perkawinan, dan jumlah tanggungan 

keluarga sebagai variabel independen. Metode analisis data juga dilakukan 

melalui analisis statistik dengan metode analisis regresi logistik untuk 

menganalisis variabel keputusan penawaran tenaga kerja lulusan sarjana untuk 

bekerja atau tidak bekerja yang bersifat biner/dikotomis. Perbedaan yang muncul 

antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dirujuk dalam 

penelitian ini ialah metode analisis data pada penelitian ini tidak hanya sekedar 

analisis statistik melainkan juga analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan 

untuk menganalisis faktor lain yang tidak masuk dalam model ekonometrika 
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namun ditemukan selama masa penelitian. Analisis ini digunakan sebagai 

pendukung hasil analisis statistik. Penelitian ini juga mendeskripsikan hasil 

analisis mengenai penawaran tenaga kerja lulusan sarjana yang memeutuskan 

untuk tidak bekerja beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendukung 

keputusan untuk tidak bekerja. 

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan telah penelitian terdahulu, penelitian ini akan 

diambil 4 variabel independen yang akan diteliti, yakni upah, umur, status 

perkawinan, dan jumlah tanggungan terhadap keputusan penawaran tenaga kerja 

lulusan sarjana untuk bekerja atau tidak bekerja sebagai variabel dependen. 

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jumlah pengangguran sarjana di Kecamatan Pedurungan yang tinggi 

dilihat dari data BPS Kota Semarang 2016 

Jumlah industri khususnya jasa di Kecamatan Pedurungan yang banyak 

dibanding kecamatan lainnya dilihat dari data BPS Kota Semarang 2016 

Variabel Penawaran Tenaga Kerja lulusan sarjana di Kecamatan 

Pedurungan 
Variabel Dependen: 

Keputusan tenaga kerja lulusan 

sarjana di Kecamatan Pedurungan 

untuk bekerja atau tidak bekerja 

(Dummy) 

Variabel Independen: 

1. Upah 

2. Umur 

3. Status Perkawinan (Dummy) 

4. Jumlah Tanggungan 

Model Regresi Logistik (Logit) 

Mengukur besarnya pengaruh upah, umur, status perkawinan, dan jumlah 

tanggungan terhadap keputusan tenaga kerja lulusan sarjana untuk bekerja 

atau tidak bekerja di Kecamatan Pedurungan 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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Hipotesis 

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam 

penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu 

hipotesis selalu dirumuskan dalam pernyataan yang menghubungkan dua variabel 

atau lebih. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh antara upah terhadap keputusan penawaran tenaga kerja 

terdidik lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan untuk bekerja. 

2. Terdapat pengaruh antara umur terhadap keputusan penawaran tenaga kerja 

terdidik lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan untuk bekerja. 

3. Terdapat pengaruh antara status perkawinan terhadap keputusan penawaran 

tenaga kerja terdidik lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan untuk bekerja. 

4. Terdapat pengaruh antara jumlah tanggungan terhadap keputusan penawaran 

tenaga kerja terdidik lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan untuk bekerja. 

5. Terdapat pengaruh antara upah, umur, status perkawinan, dan jumlah 

tanggungan secara bersama-sama terhadap keputusan penawaran tenaga kerja 

terdidik lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan untuk bekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan semua analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh upah terhadap keputusan penawaran tenaga kerja lulusan sarjana di 

Kecamatan Pedurungan memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Nilai 

koefisien regresi logit upah yaitu sebesar 9,69 dengan nilai antilog 4898, 

sehingga Odds Ratio untuk upah (X1) sebesar 4898. 

2. Pengaruh umur terhadap penawaran tenaga kerja lulusan sarjana di 

Kecamatan Pedurungan berhubungan negatif dan tidak signifikan. Nilai 

koefisien regresi logit umur adalah sebesar -0,02 dengan nilai antilog 1,05138 

sehingga Odds Ratio untuk umur (X2) sebesar 1,05.  

3. Status perkawinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

keputusan penawaran tenaga kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan. 

Nilai koefisien regresi logit status perkawinan adalah sebesar -7,94 dengan 

nilai antilog 8697. 

4. Jumlah tanggungan keluarga memiliki pengaruh  positif dan signifikan 

terhadap keputusan tenaga kerja lulusan sarjana di Kecamatan Pedurungan 

untuk bekerja. Banyak sedikitnya jumlah tanggungan dalam keluarga secara 

signifikan berpengaruh terhadap keputusan penawaran tenaga kerja lulusan  
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5. sarjana di Kecamatan Pedurungan. Nilai koefisien regresi logit dari jumlah 

tanggungan keluarga adalah sebesar 1,86 dengan nilai antilog 72,91. 

6. Nilai prob. LR statistik ialah 0,0000 dengan nilai alpha 0,1. Artinya, secara 

bersama-sama antara upah, umur, status perkawinan, dan jumlah tanggungan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan penawaran tenaga kerja lulusan 

sarjana di Kecamatan Pedurungan. Hasil uji McFadden R-squared sebesar 

0.85 artinya variabel upah, umur, status perkawinan, dan jumlah tanggungan 

dapat menjelaskan variabel penawaran tenaga kerja lulusan sarjana untuk 

bekerja sebesar 85%. Sisanya sebesar 15% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Beberapa perusahaan di Kota Semarang masih ada yang memberi upah 

kepada karyawannya kurang dari UMR yang telah ditetapkan, hal tersebut 

perlu diperhatikan kembali sebab UMR yang telah ditetapkan merupakan 

upah minimal yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan. 

2. Perusahaan dapat lebih meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang telah 

berstatus menikah, sehingga tidak membedakan antara yang belum menikah 

dan yang sudah menikah. 
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