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ABSTRAK 

BAGUS YUDI HANDOKO : Tingkat Upah Riil, Jumlah Unit Usaha, dan Modal 

Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Sedang dan Besar di 

Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode deskriptif dengan 

pendekatan expost facto. Populasi yang digunakan adalah seluruh data sekunder 

badan pusat statistik (bps) yang didapat. Sampel yang digunakan adalah seluruh 

data sekunder badan pusat statistik (bps) yang didapat sebanyak 44 data. Penelitian 

ini dilakukan di Indonesia selama 5 bulan, dimulai dari Bulan April 2018 sampai 

dengan Agustus 2018. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

tingkat upah riil, jumlah unit usaha, dan modal usaha terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada industri sedang dan besar di Indonesia. Persamaan Regresi yang yang 

dihasilkan adalah Ŷ = 3254956 − 168,2309𝑋1 + 57,54014𝑋2 + 0,889569𝑋3. 

Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggunakan Standardized Reiduals 

Sample dengan tingkat signifikansi (α) = 5% atau 0,05 dan menghasilkan tingkat 

signifikan probabilitas 0,560750. Karena tingkat signifikansi probabilitas > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat 

digunakan dalam analisis selanjutnya. Uji linieritas regresi Y atas X1, X2, dan X3 

dalam keberartian regresi Y atas X1, X2, dan X3 menghasilkan Fhitung > Ftabel yaitu, 

14.04301 > 2,61 dan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,002397 < dari 0,05 atau 5%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa, persamaan regresi tersebut signifikan. 

Selanjutnya dilakukan uji-t dan dihasilkan Y atas X1 X1 thitung = -1.837483 dan ttabel 

= 1,68385, Y atas X2 thitung = 5.607368 dan ttabel = 1,68385, dan Y atas X3 thitung = 

2.645389 dan ttabel = 1,68385. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, 

koefisien korelasinya adalah negatif dan tidak signifikan antara Tingkat upah 

dengan Penyerapan Tenaga Kerja, Positif dan Signifikan antara Jumlah Unit Usaha 

dengan Penyerapan Tenaga Kerja, Positif dan Signifikan antara Modal Usaha 

dengan Penyerapan Tenaga Kerja. Koefisien determinasi Y atas X1, X2, dan X3 yang 

diperoleh sebesar 0,796454 yang menunjukkan bahwa, 79,64% variabel 

Penyerapan Tenaga Kerja ditentukan oleh Tingkat Upah Riil, Jumlah Unit Usaha, 

dan Modal Usaha, sisanya 20,36% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Kata Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja Industri, PDB Industri, Upah Riil 

Industri, Jumlah Unit Usaha Industri, dan Modal Usaha Industri 
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ABSTRACT 

BAGUS YUDI HANDOKO: Wage Rate Real, Number of Busines Units, and 

Business Capital Againts Absorption Power Work On Industry Medium and Large 

in Indonesia. Method The reserch is method descriptive with approach expoxt fact 

The Population used is all secondary data body center statistic (bps) obtained, 

samples used is all secondary data body center statistics (bps) obtained as much 44 

data. Reserch this done in Indonesia for 5 month, start from April 2018 until with 

August 2018. Aim Research this is for knowing influence level wage real, number 

of business units, and business capital to absorption power work on industry 

medium and big in Indonesia. Value of Regresion is Ŷ = 3254956 −

168,2309𝑋1 + 57,54014𝑋2 + 0,889569𝑋3. Test reqruitsments analysis 

normalytitest use standardized residuals sample with level significance (α) = 5% 

or 0,05 and clicking right results level significant probability 0,560750, Because 

level significance probability > 0,05 thencloud concluded that data normal 

distribution and could used in analysis next, Test linierity regression Y over X1, X2, 

and X3 is significance regression Y over X1, X2, and X3 produce F count > F tablethat 

is 4,04301 > 2,61 and value Prob Prob (F-statistic) is equal to 0,002397 < from 

0,05 0r 5%, so could concluded that, equation regression that significanct.  Next 

do and t-test generated Y Over X1, X1 t count = 1,837483 an t table = 1,68385, Y 

over X2, t count = 5,607368 and t table = 1,68385, and Y over X3 t count = 1,837483 

and t table = 1,68385. With so, can concluded that, coefficient correlation is 

negative and nonsignificant between wage rate with Absorption Powerwork, 

positive and significant between business capital and absorption power work.  

Coefficient Y determination of X1, X2, and X3 is obtained as big as 0,796454 wich 

show that, 79,64% variable Absorption power work determined by wage rate real, 

total business units, and business capital, the rest 20,36% affected by other 

variables. 

 Keywords : Absorption Power Work Industrial, Real Wage Industry, Number of 

industrial business units, and industrial business capital   
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