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ABSTRAK 

 
Serli Afrelita. Pengaruh Nilai Output dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Pada Sektor Industri Garmen Di Provinsi Banten. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan 

Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 

Administasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli, 2013. 

       Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel nilai 

output dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri garmen 

di provinsi banten. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan 

antara data time series dan cross section, dengan data sekunder yang dipublikasikan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengolahan data menggunakan EVIEWS 7.2. 

       Penelitian ini menggunakan 7 data cross section dan 8 data time series. Dengan 

variabel independen sebanyak dua buah yaitu nilai output dan tingkat upah, sedangkan 

variabel dependennya yaitu penyerapan tenaga kerja. Objek penelitian ini adalah sektor 

industri garmen yang ada di Provinsi Banten. Hasil perhitungan yang diperoleh 

menunjukkan model terbaik yang digunakan adalah model Fixed Effect. Secara 

bersama-sama antara semua variabel independen dan variabel dependen memiliki 

pengaruh yang signifikan. Dari perhitungan secara parsial diperoleh bahwa nilai output 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja begitu 

pula dengan tingkat upah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja.  

Kata kunci: penyerapan tenaga kerja, nilai output, tingkat upah dan industri 

garmen. 
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ABSTRACT 

 

Serli Afrelita. Influence of Output Value and Wage Range on Employee Absorption at 

Garment Industry Sector in Banten. Jakarta: Concentration of Educational Economics 

Cooperation, Educational Economics Study Program, Economics and Administration 

Department, Faculty of Economics, State University of Jakarta, July, 2013.  

       This Skripsi is aimed to know the influence of output values variable and wage 

range on the employee absorption at garment industry sector in Banten. The researcher 

use panel data which compounds of time series data and cross section data based on 

secondary data from Central Bureau of Statistics (BPS). The researcher also used 

EVIEWS 7.2 to process the data.  

       The research use seven cross section data and eight time series data. The 

independent data is output value and output range, though the dependent data is the 

absorption of employee. Then, the object of research is garment industry sector located 

in Banten. The calculation result found that the best model that should be used is Fixed 

Effect model. All independent variable and dependent variable have significant 

influence concurrently. From partial calculation found that output value has positive and 

significant value on the employee absorption, likewise wage range also has positive and 

significant influence on the employee absorption.  

 

 

Keyword: the employee absorption, output value, wage range and garment 

industry.  
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN   

 

 

 

 

“Maka nikmat Tuhan-Mu yang manakah yang kau dustakan?” 

 

(Q.S. Ar-Rahman ayat 13) 

Setiap titian langkah yang terayun tidak akan pernah ada yang terlewatkan dari 

Tuhan-Mu untuk memberikanmu apa yang menurutnya terbaik. Tidak akan pernah 

ada keyakinan-Nya menjadi sebuah keraguan bagi kita. Jika air laut dapat dihitung 

menjadi bulir-bulir yang terpisah. Masih belum mampu untuk menghitung nikmat 

yang telah, sedang dan akan diberikan oleh Tuhan-Mu. Kepastian dari Tuhan-Mu 

adalah pasti. Tapi kepastian akan dirimu adalah kemungkinan. Karena Tuhan yang 

menentukan. 

 

 

 

 

 

Sebuah karya yang dulu tak pernah terbersit untuk dapat meraihnya. Tapi kini telah 

nyata. Karya ini kupersembahkan untuk Bapak Riswanto, Ibu Saringah dan Restu 

Firmansyah. Tiga orang yang sangat berarti. Tanpa kalian aku hanyalah rangkaian 

hidup tanpa arah. Teimakasih kuucapkan. 
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