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ABSTRACT 

 

A key issue facing Indonesia in the field of employment is the excess amount of labor and 

wage levels are still not meeting the needs of decent living, so that there is an imbalance between 

the amount of labor and employment. In determining the minimum wage, there are four 

interrelated party is the government in this case the Department of Labor, the National Wage 

Council is an independent body made up of practitioners tasked with providing advice to the 

government, the Federation of All Indonesian Workers Union ( FSPSI ) and representatives of 

employers through APINDO (Indonesian Employers Association ). And the adverse impact, the 

greater the number of unemployed. This will increase the burden for the government of Jakarta as 

the poverty rate will increase. In this study using simple regression models, to find the relationship 

between the dependent variable with the independent variable. Regression equation in this study is 

Y = a + bx, and the results of this study the relationship between variables is large workforce with 

minimum wage calculated by the correlation coefficient is 0.667. This suggests that the 

relationship is close to 1 (one) no negative marking in the 0,667 numbers indicate greater the 

minimum wage will create employment tends to increase. Vice versa , the smaller the minimum 

wage the smaller the labor anyway. The significance level of the correlation coefficient of the 

output ( measured by probability ) gives the figure 0.074, meaning that the probability of slightly 

above 0.05, the correlation between minimum wage labor is real. 
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I.  PENDAHULUAN 

Saat ini, persoalan pokok yang dihadapi 

Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan 

adalah kelebihan jumlah tenaga kerja dan 

tingkat upah yang masih belum memenuhi 

kebutuhan hidup  layak, sehingga terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja 

dan kesempatan kerja. Kontroversi tentang 

upah minimum bukanlah isu baru. Perbedaan 

pendapat ini dapat dilihat dari perselisihan 

antara kelompok serikat pekerja yang 

menghendaki kenaikan upah minimum yang 

signifikan, sementara kelompok pengusaha 

melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan 

tidak kompatibel dengan upaya pemerintah 

mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan 

lapangan kerja. Dibidang ketenagakerjaan, 

selain masalah pengangguran terbuka yang 

semakin meningkat, para pekerja dan 

perusahaan juga menghadapi banyak persoalan. 

Persoalan utama pekerja adalah masih 

rendahnya tingkat upah dan daya beli sebagai 

akibat dari meningkatnya harga-harga, serta 

status pekerja yang belum terlindungi. 

Sementara disisi perusahaan, selain harus 

berjuang untuk melepaskan diri dari pengaruh 

negatif krisis, perusahaan juga harus 

menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan 

pemerintah yang sering berubah-ubah termasuk 

diantaranya kebijakan upah minimum.  

Hasil survei menunjukkan bahwa 

karakteristik-karakteristik perusahaan sangat 

mempengaruhi penerapan peraturan upah 

minimum ditingkat perusahaan. Secara umum, 

perusahaan-perusahaan disektor padat modal 

membayar upah lebih tinggi, dan karena itu 

menunjukkan penerapan peraturan upah 

minimum yang lebih tinggi daripada 

perusahaan-perusahaan di sektor padat karya. 

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor 

penentu dalam penerapan peraturan upah 

minimum. Umumnya perusahaan yang lebih 

besar akan lebih mampu membayar upah lebih 

tinggi, dan karena itu penerapan peraturan upah 

minimumnya lebih baik daripada perusahaan-

perusahaan kecil.  

Bagi para ekonom, masalah ini pun 

sering mengundang perdebatan baik dalam 

aplikasinya di negara maju maupun 

berkembang. Satu kelompok ekonom melihat, 

upah minimum akan menghambat penciptaan 

lapangan kerja dan menambah persoalan 

pemulihan ekonomi. Sementara sekelompok 

lain dengan bukti empirik menunjukkan, 
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penerapan upah minimum tidak selalu identik 

dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan 

akan mampu mendorong proses pemulihan 

ekonomi. 

  

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Upah  

Upah menurut pasal 1 angka 30 UU 

13/2003 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. Besarnya upah dan cara 

pembayarannya yang telah disepakati buruh & 

pengusaha dituangkan secara tertulis dalam 

Perjanjian Kerja sesuai dengan pasal 54 ayat 

1(e) UU No.13/2003. 

Menurut Soepomo (1999:179), upah 

adalah pembayaran yang diterima buruh selama 

ia melakukan pekerjaan atau dipandang 

melakukan pekerjaan. Upah adalah harga untuk 

jasa yang telah diterima atau diberikan oleh 

orang lain bagi kepentingan seseorang atau 

badan hukum (Flippo dalam Kartasapoetra, 

1992). Upah adalah suatu penerimaan sebagai 

imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk 

suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 

persetujuan atau peraturan perundang 

undangan dan dibayarkan atas dasar suatu 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan 

pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk 

pekerja sendiri maupun keluarganya (PP No. 8 

Tahun 1981). 

Jenis jenis upah dapat dikemukakan 

sebagai berikut (Kartasapoetra, dkk 1992): 1) 

upah nominal, ialah sejumlah uang yang 

dibayarkan kepada para buruh yang berhak 

secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan 

jasa jasa atau pelayanannya sesuai dengan 

ketentuan ketentuan yang terdapat dalam 

Perjanjian Kerja di bidang industri atau 

perusahaan ataupun dalam suatu organisasi 

kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada 

tambahan atau keuntungan yang lain yang 

diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering 

pula disebut upah uang (money wages) 

sehubungan dengan wujudnya yang memang 

berupa uang secara keseluruhannya; 2) upah 

nyata, ialah upah uang yang nyata yang benar 

benar harus diterima oleh seseorang yang 

berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya 

beli upah tersebut yang akan banyak tergantung 

dari: besar atau kecilnya jumlah uang yang 

diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup 

yang diperlukan. Ada kalanya upah itu diterima 

dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura, 

maka upah nyata yang diterimanya yaitu 

jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas 

dan barang in natura tersebut; 3) upah hidup, 

yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja 

yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian 

dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya 

bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang 

memiliki nilai nilai gizi yang lebih baik, iuran 

asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi. 

Kemungkinan setelah masyarakat Adil dan 

Makmur yang sedang kita perjuangkan dapat 

terwujud sebaik baiknya, upah yang diterima 

buruh pada umumnya dapat berupa upah hidup, 

ataupun pula kalau perusahaan tempat kerjanya 

itu dapat berkembang dengan baik, sehingga 

menjadi perusahaan yang kuat yang akan 

mampu memberi upah hidup, karena itu maka 

pihak buruh baiklah berjuang, berpahit-pahit 

dahulu dengan pihak pengusaha agar 

perusahaan yang kuat itu dapat terwujud; 4) 

upah wajar, sebagai upah yang secara relatif 

ditandai cukup wqjar oleh pengusaha dan para 

buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa jasa 

yang diberikan buruh kepada pengusaha atau 

perusahaan, sesuai dengan Perjanjian Kerja di 

antara mereka.Upah yang wajar ini tentunya 

sangat bervariasi dan bergerak antara Upah 

Minimum dan Upah Hidup, yang diperkirakan 

oleh pengusaha cukup untuk mengatasi 

kebutuhan kebutuhan buruh dengan 

keluarganya (di samping mencukupi kebutuhan 

pokok juga beberapa kebutuhan pangan 

lainnya, transportasi dan sebagainya). 

 

2.2. Upah Minimum Regional 

Upah Minimum Regional adalah suatu 

standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk 

memberikan upah kepada pegawai, karyawan 

atau buruh di dalam lingkungan usaha atau 

kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan 

melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 

05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang 

Upah Minimum. 

Awalnya penghitungan upah minimum 

dihitung didasarkan pada Kebutuhan Fisik 

Minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan 

penghitungan didasarkan kepada Kebutuhan 

Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu 

disebabkan tidak sesuainya lagi penetapan upah 

berdasarkan kebutuhan fisik minimum, 

sehingga timbul perubahan yang disebut 

dengan KHM. Tapi, penetapan upah minumum 

berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup 

besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Standar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minimum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Upah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai
http://id.wikipedia.org/wiki/Karyawan
http://id.wikipedia.org/wiki/Buruh
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisik
http://id.wikipedia.org/wiki/Upah
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implikasi pada rendahnya daya beli dan 

kesejahteraan masyarakat terutama pada 

pekerja tingkat level bawah. Dengan beberapa 

pendekatan dan penjelasan langsung terhadap 

pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan 

KHM dapat berjalan dan diterima pihak 

pekerja dan pengusaha. 

Perkembangan teknologi dan sosial 

ekonomi yang cukup pesat menimbulkan 

pemikiran, kebutuhan hidup pekerja 

bedasarkan kondisi "minimum" perlu diubah 

menjadi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan 

hidup layak dapat meningkatkan produktivitas 

kerja dan produktivitas perusahaan yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan produktivitas 

nasional. Dari gambaran itu, timbul 

permasalahan, sampai saat ini belum ada 

kriteria atau parameter yang digunakan sebagai 

penetapan kebutuhan hidup layak itu.  

Saat ini UMR juga dikenal dengan 

istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena 

ruang cakupnya hanya meliputi suatu propinsi. 

Selain itu setelah otonomi daerah berlaku 

penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK). 

 

2.3. Kebijakan Upah Minimum 

Dalam menentukan Upah minimum 

terdapat empat pihak yang saling terkait yaitu 

pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga 

Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang 

merupakan lembaga independen terdiri dari 

praktisi yang bertugas memberikan masukan 

kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (FSPSI) dan wakil 

pengusaha melalui APINDO (Asosiasi 

Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas 

mengevaluasi tingkat upah minimum yang 

berlaku pada saat tertentu dan memutuskan 

apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya 

untuk dinaikkan atau belum. Untuk  

menghindari perbedaan kepentingan antara 

pengusaha dan pekerja, maka pemerintah perlu 

untuk mengatur masalah pengupahan ini. 

Penetapan upah dilaksanakan setiap 

tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula 

Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri 

dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha 

mengadakan rapat, membentuk tim survei dan 

run ke lapangan mencari tahu harga sejumlah 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, 

karyawan dan buruh. Setelah survei di 

sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang 

dianggap representatif, diperoleh angka 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL). dulu disebut 

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). 

Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah 

minimum regional (UMR) kepada Gubernur 

untuk disahkan.  

Komponen kebutuhan hidup yang layak 

digunakan sebagai dasar penentuan upah. 

Disamping itu masih adayang  perlu 

diperhatikan dan harus dijadikan dasar dalam 

menetapkan tingkat upah di perusahaan, yaitu 

peraturan pemerintah mengenai pengupahan  

yang bertujuan untuk melindungi para pekerja, 

karena posisi mereka lemah. Peraturan ini 

harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh 

pengusaha, karena akan berpengaruh besar 

terhadap pengupahan dalam perusahaan. 

Peraturan pemerintah tersebut antara lain: 1) 

Peraturan upah minimum, agar upah para 

pekerja tidak merosot turun, karena 

timpangnya pasar tenaga kerja, maka 

pemerintah menetapkan upah minimum yang 

harus dilaksanakan oleh perusahaan; 2)  

Pembayaran jaminan social, sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku, 

pengusaha harus membayar iuran jaminan 

sosial yang bersifat wajib untuk pekerjanya; 3) 

Pembayaran upah lembur, pemerintah 

menetapkan pembayaran upah lembur bagi 

pekerja yang bekerja melebihi jam kerja 

normal. 

Kesulitan dalam menerapkan UMR 

dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pengusaha 

dan sisi pekerja. Dari sisi pengusaha kesulitan 

menerapkan UMR meliputi: 1) kurangnya 

pemahaman mengenai fungsi pekerja sebagai 

mitra kerja. Dalam hal ini pekerja masih selalu 

dipandang sebagai faktor produksi yang 

sedapat mungkin ditekan pengeluarannya. 

Akibat, pelaksanaan HIP yang murni dan 

konsekuen belum sepenuhnya dapat 

diwujudkan; 2) kondisi perusahaan memang 

tidak memungkinkan. Kondisi ini dapat 

berkaitan dengan situasi bisnis yang sedang 

menurun, atau dapat pula disebabkan biaya 

produksi yang besar, terutama karena adanya 

pungutan-pungutan, baik yang resmi maupun 

liar. 

Dari sudut pekerja, kesulitan dalam 

penerapan UMR karena: 1) tingkat 

produktivitas pekerja yang masih rendah; 2) 

Struktur angkatan kerja yang belum seimbang 

dengan permintaan. Besarnya jumlah tenaga 

kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja 

yang ada, otomatis akan menurunkan harga 

pekerja atau upah yang diterima. 
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Tabel 1. Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta 

Tahun 
UMR/UMP 

(Rp) 
Kenaikan 

UMR / 

UMP 

(US$) 

2001 426,257 23.80% $41,78 

2002 591,266 38.70% $63,68 

2003 631,554 6.80% $73,60 

2004 671,550 6.30% $75,22 

2005 711,843 6.00% $73,43 

2006 819,100 15.10% $89,44 

2007 900,560 9.90% $98,55 

2008 972,604 8.00%  $100,99 

2009 1,069,865 10.00%  $103,62 

2010 1,118,009 4.50%    $124,22* 

                     Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta  (2013) 

  

Dampak positif dari kebijakan upah 

minimum adalah upah yang diterima pekerja 

akan meningkat, sehingga taraf hidup pekerja 

meningkat, namun karena upah oleh 

perusahaan dianggap sebagai salah satu factor 

produksi yang harus ditekan pengeluarannya, 

maka perusahaan akan mengurangi jumlah 

pekerjanya. Dan dampak negatifnya, jumlah 

pengangguran akan semakin besar. Hal ini akan 

menambah beban bagi pemerintah DKI Jakarta 

karena tingkat kemiskinan akan bertambah 

banyak. 

 

2.4. Konsep Tenaga kerja 

Tenaga kerja (manpower) adalah 

seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 

tahun atau lebih) yang potensial dapat 

memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 

2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh 

penduduk berusia 10 tahun ke atas. Namun 

sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan 

ketentuan internasional, tenaga kerja adalah 

penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih.  

Tenaga kerja menurut UU No. 13 tahun 

2003 Bab I pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Menurut pengertian ini, setiap 

orang yang mampu bekerja disebut sebagai 

tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai 

usia dari para tenaga kerja ini, ada yang 

menyebutkan diatas 17 tahun ada pula yang 

menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada 

yang menyebutkan diatas 7 tahun karena anak-

anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. 

Namun bagaimanapun itu kita fokuskan saja 

pada kemampuan orangnya yang mampu 

menghasilkan barang atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhannya atau kebutuhan 

masyarakat.  

Tenaga kerja adalah jumlah seluruh 

penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada 

permintaan terhadap tenaga mereka dan jika 

mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas 

tersebut (Wirosuharjo, 2000:193). Tenaga kerja 

dapat digolongkan menjadi beberapa golongan 

menurut kriteria tertentu, seperti :  

1. Menurut keaktifan tenaga kerja dibagi 

menjadi: a) angkatan kerja terdiri dari 

golongan yang bekerja dan golongan yang 

menganggur atau sedang mencari 

pekerjaan; b) kelompok bukan angkatan 

kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, 

golongan yang mengurus rumah tangga dan 

lain-lain atau yang menerima pendapatan.  

2. Menurut tingkat keahlian, dapat dibagi 

menjadi: a) tenaga ahli profesional, 

merupakan tenaga ahli yang mempunyai 

tingkatan paling tinggi dan jumlah paling 

sedikit; b) tenaga ahli dan buruh (tenaga 

kasar), merupakan tingkatan yang 

mempunyai keahlian sedikit di bawah 

tenaga ahli profesional, seperti sarjana dan 

tenaga terdidik lainnya, ini menempati 

ruang pertengahan, jumlahnya lebih sedikit 

dibanding buruh. Sedang tenaga kasar 

(buruh) adalah tenaga yang bekerja dengan 

tenaga saja dan tidak mempunyai 

pendidikan khusus atau keterampilan, ini 

menempati strata paling bawah dan 

jumlahnya paling banyak.  

3. Menurut pendidikannya tenaga kerja dapat 

dibedakan menjadi tiga golongan: a) tenaga 

kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang 

memerlukan pendidikan tertentu seperti 

guru, apoteker, dokter dan sebagainya; b) 

tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang 

memerlukan latihan atau praktek terlebih 

dahulu, seperti sopir, perbengkelan, 

pertukangan dan sebagainya; c) tenaga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional#cite_note-1
http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional#cite_note-1
http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional#cite_note-1
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kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu 

tenaga kerja yang tidak memerlukan 

pendidikan dan latihan, misalnya pelayan, 

pesuruh dan sebagainya. 

Tenaga kerja yang terampil merupakan 

potensi sumber daya manusia yang sangat 

dibutuhkan dalam proses pembangunan 

menyongsong era globalisasi. Dalam usaha 

memenuhi kebutuhan hidup manusia merubah 

faktor produksi menjadi barang dan jasa. 

Faktor produksi meliputi tenaga kerja (dari 

manusia itu sendiri), modal, lahan dan 

kewiraswastaan (Alma, 2003:35). Tenaga kerja 

merupakan suatu faktor produksi sehingga 

dalam kegiatan industri diperlukan sejumlah 

tenaga kerja yang mempunyai keterampilan 

dan kemampuan tertentu sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan.  

 

Tabel 2.  

Penduduk DKI Jakarta Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan usaha  

Sumber: BPS (Sakernas tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk 

kategori penduduk DKI Jakarta usia 15 tahun 

keatas yang bekerja menurut lapangan usaha 

tahun 2008 untuk sektor jasa banyak diminati 

oleh penduduk  DKI Jakarta yang mencapai 

angka 1,075 juta dibandingkan sektor 

pertambangan ini didasarkan pada letak 

wilayah DKI Jakarta sendiri yang tidak banyak 

memiliki kesempatan kerja untuk sektor 

tersebut. 

Berdasarkan teori diatas maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

diduga peningkatan upah minimum akan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

khususnya di provinsi DKI Jakarta. 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam 

penulisan ini menggunakan studi literatur 

menggunakan kajian terhadap fenomena-

fenomena yang terkait kangsung dengan topik 

atau tema sehingga menghasilkan sebuah 

tulisan ilmiah. 

Desain riset dalam penulisan ini dapat 

terlihat seperti pada gambar 1. yang 

menggambarkan bagaiman proses penyelesaian 

terhadap objek yang diteliti.  

 

   

 

   

  

 

 

          

    

      

          Sumber: Hasil Penelitian (2013) 

 

Gambar 1. Desain Riset 

 

Lapangan Usaha Tahun 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pertanian  16,932 20,655 19,651 22,543 25,434 19,171 

Pertambangan, Penggalian  10,574 9,536 2,953 9,410 4,091 12,742 

Industri Pengolahan  661,768 73,076 698,782 556,086 585,427 712,079 

Listrik, Gas dan Air Bersih  16,056 14,208 9,072 12,733 11,058 15,077 

Bangunan  138,192 145,704 174,426 162,717 159,462 171,112 

Perdagangan, Hotel dan 

Restoran  1,245,296 1,244,202 1,391,304 1,404,854 1,386,020 1,401,775 

Transportasi, Pergudangan 

dan Komunikasi 316,058 310,616 326,539 295,724 320,577 340,988 

Keuangan, Perbankan & 

Jasa Perusahaan  205,966 216,363 172,938 233,238 219,709 306,896 

Jasa-jasa  768,360 805,999 769,666 834,498 831,250 1,075,136 

Jumlah 3,379,202 3,497,359 3,565,331 3,531,799 3,543,028 4,054,976 
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Pada penelitian ini pula digunakan dua 

jenis variabel yaitu:  variabel bebas (X) berupa 

upah minimum, dan variabel terikat (Y) berupa 

tenaga kerja.Kedua variabel tersebut dapat 

dijelaskan seperti terlihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Operasional Variabel 
Jenis Variabel Variabel Sub Variabel Ukuran Definisi 

Endogen Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Jumlah penduduk 

yang bekerja (TK) 

Jumlah orang Penduduk yang 

bekerja 

diberbagai 

lapangan usaha 

Exogen Upah Minimum Rata-rata upah 

minimum (UM) 

Nilai uang 

dalam rupiah 

Tingkat upah 

minimum yang 

ditetapkan 

pemerintah 

Sumber: Hasil Penelitian (2013) 

 

Data adalah keterangan atau bahan yang 

benar dan nyata, yang dapat di jadikan kajian 

analisis atau kesimpulan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data 

sekunder dengan cara mengumpulkan data dari 

Data BPS Sakernas Jakarta tahun 2003-2008, 

dan sumber lainnya. Penelitian ini 

menggunakan model regresi sederhana, melalui 

metode ini peneliti mencoba menemukan pola 

hubungan antara variabel dependen dengan 

satu  variabel independen. Persamaan garis 

regresi dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

Dimana : 

Y = Variabel dependen 

a  = Konstan 

b = Kemiringan 

Nilai b dapat positif (+) dapat Negatif (-) 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengolahan terhadap data-data yang 

digunakan melalui analisis statistik dengan 

menggunakan spss pada perhitungan olah data. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-

rata tenaga kerja dengan jumlah data 6 tahun 

adalah 3.595.282,50 tenaga kerja dengan 

standar deviasi 234.629,788 tenaga kerja, dan 

rata-rata upah minimum dengan jumlah data 6 

adalah Rp. 798.858,50 dengan standar deviasi 

Rp. 153.346,990 (tabel 4).  

 

Tabel 4. Descriptive Statistics 

 

 

 

 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data (2013) 

 

Besar hubungan antar variabel tenaga 

kerja dengan upah minimum yang dihitung 

dengan koefisien korelasi adalah 0.667 (tabel 

5). Hal ini menunjukkan hubungan yang 

mendekati 1 tidak ada tanda negatif pada angka 

0,667 yang berarti semakin besar upah 

minimum akan membuat tenaga kerja 

cenderung meningkat. Demikian pula 

sebaliknya, makin kecil upah minimum makin 

kecil pula tenaga kerja. Tingkat signifikansi 

koefisien korelasi satu sisi dari output (diukur 

dari probabilitas) menghasilkan angka 0.074, 

artinya probabilitas sedikit diatas 0,05 maka 

korelasi antara tenaga kerja dengan upah 

minimum adalah nyata. 

 

Tabel 5. Korelasi Regresi 
 Tenaga_Kerja Upah_Minimum 

Pearson Correlation Tenaga_Kerja 1.000 .667 

Upah_Minimum .667 1.000 

Sig. (1-tailed) Tenaga_Kerja . .074 

Upah_Minimum .074 . 

N Tenaga_Kerja 6 6 

Upah_Minimum 6 6 

     Sumber: Hasil Pengolahan Data (2013) 

 

 

 Mean Std. Deviation N 

Tenaga_Kerja 3595282.50 234629.788 6 

Upah_Minimum 798858.50 153346.990 6 

Y = a + bx 
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Tabel  6.  Model Summary
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .667
a
 .445 .306 195432.215 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2013) 

 

Angka R Square (tabel 6) adalah 0,445, 

R square bisa disebut juga koefisien deteminasi 

yang dalam hal ini berarti 44,5 persen dari 

variabel penyerapan tenaga kerja bisa 

dijelaskan oleh variabel upah minimum. 

Sedangkan sisanya 55,5 persen dijelaskan oleh 

sebab-sebab yang lain. R Square berkisar pada 

angka 0 sampai 1 dengan catatan semakin kecil 

angka R Square semakin lemah hubungan 

kedua variabel. 

Standar error of estimate adalah 

195.432,215 tenaga kerja, pada analisis 

sebelumnya standar deviasi tenaga kerja 

Adalah 234.629,788 tenaga kerja, yang jauh 

lebih besar dari standar error of estimate yang 

hanya 195.432,215 tenaga kerja. Karena lebih 

kecil dari standar deviasi tenaga kerja maka 

model regresi lebih bagus dalam bertindak 

sebagai alat prediksi tenaga kerja daripada rata-

rata tenaga kerja itu sendiri (tabel 6). 

 

Tabel 7. Koefisien 
Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2779933.753 462246.096  6.014 .004 

Upah_Minimum 1.021 .570 .667 1.791 .148 

        Sumber: Hasil Pengolahan Data (2013) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

tabel 7 maka dapatlah digambarkan persamaan 

regresi untuk variabel-variabel yang diteliti 

yaitu: 

 

Y= 2.779.933,753 + 1,021 X 

 

Dimana :  

Y = Tenaga Kerja 

X = Upah Minimum 

 

 Konstanta sebesar 2.779.933,753 

menyatakan bahwa jika tidak ada upah 

minimum maka tenaga kerja adalah 

2.779.933,753. Koefisien regresi sebesar 1,021 

menyatakan bahwa setiap penambahan (karena 

tanda +) Rp. 1 upah minimum akan 

meningkatkan tenaga kerja 1,021. namun 

sebaliknya jika upah minimum turun sebesar 

Rp. 1, maka tenaga kerja juga diprediksi 

mengalami penurunan sebesar  1,021. Untuk 

regresi sederhana, angka korelasi 0,667. 

Persamaan regresi didapat diatas selanjutnya 

akan diuji apakah memang valid untuk 

memprediksi variabel dependen. Dengan kata 

lain, akan dilakukan pengujian apakah upah 

minimum benar-benar bisa memprediksi 

penyerapan tenaga kerja di masa mendatang. 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber: Hasil Pengolahan Data (2013) 

 

Gambar 2.  Normal Probability Plot 
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Dengan melihat gambar diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa uji normalitas 

terpenuhi, karena titik-titik plot berada 

disekitar garis diagonal.  

 

V.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang 

didapat maka dapatlah disimpulkan beberapa 

hal yaitu: 

1. Dalam menentukan Upah minimum 

terdapat empat pihak yang saling terkait 

yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen 

Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional 

yang merupakan lembaga independen 

terdiri dari praktisi yang bertugas 

memberikan masukan kepada pemerintah, 

Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(FSPSI) dan wakil pengusaha melalui 

APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia).  

2. Dampak positif dari kebijakan upah 

minimum adalah upah yang diterima 

pekerja akan meningkat, sehingga taraf 

hidup pekerja meningkat, namun karena 

upah oleh perusahaan dianggap sebagai 

salah satu faktor produksi yang harus 

ditekan pengeluarannya, maka perusahaan 

akan mengurangi jumlah pekerjanya. Dan 

dampak negatifnya, jumlah pengangguran 

akan semakin besar. Hal ini akan 

menambah beban bagi pemerintah DKI 

Jakarta karena tingkat kemiskinan akan 

bertambah banyak. 

3. Besar hubungan antar variabel tenaga kerja 

dengan upah minimum yang dihitung 

dengan koefisien korelasi adalah 0.667. hal 

ini menunjukkan hubungan yang mendekati 

1 tidak ada tanda negatif pada angka 0,667 

menunjukkan semakin besar upah minimum 

akan membuat tenaga kerja cenderung 

meningkat. Demikian pula sebaliknya, 

makin kecil upah minimum makin kecil 

pula tenaga kerja. 

4. Tingkat signifikansi koefisien korelasi satu 

sisi dari output (diukur dari probabilitas) 

menghasilkan angka 0.074, artinya 

probabilitas sedikit diatas 0,05 maka 

korelasi antara tenaga kerja dengan upah 

minimum adalah nyata. 
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