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j.L!!iD~an: 

Peningkatan jUll1lah 	 angkatan kerja di Jawa Timur, selain disebahkan pertambahan jumlah 
penduduk,jugadisebabkaI'i meningkamya pendud1Jk buk:m aJ';gkatan kerja, ma.."lck da1sm golongan 
.angkatan kerja. 

Semakin meningkatnya jumlah pencari kerja di Jawa Timur, menunjukkan bahwa ridak semua 
angkatan ketja yang ada terserap di pasar keJja. Hal ini teroukti dengan semakin besamya angka 
pengangguran terbuka Oleh karena itu upaya yang hams dilakukan adalah dengan memperluas 
kesempatan kerja yang ada Dan sejalan dengan perubahan strukt'J:ral perekonomian Jawa Timur 
di mana peran sektor pertanian semakin metmrun dalam menyerap tenaga keIja, mua perlu upaya 
meningkatkan peran sekwr non pertanian, terutama agar d9.pat menamputtg a.Yjgkatan kerja yang 
tiap tahUI1 meningkat. 

Penelitian 1111 dimaksudkan untuk mengestimastkan kebutuhan akan tenaga kefja pada sektor 
industri pengolahan besar dan sedang, dengan harapan akan diperoleh masukan bahwa industri 
pengolahan besar dan sedang dapat dijadjkan sebagai alternatif sektor di iuar sekwr pertanian 
dalam menciptakan kc-sempatlll1 kerja yang lebih luas. 

Permasalahannya 

Apabiia sektaf Industri pengolahan besar dan sedang di Jawa Timur diharapkan menjadi salah 
satu sektOf yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih lUa5, maka harus diketahui 
faktor~faktor apa saja yang berpengaruh cukup besar terhadap penyerapan tennga kerja dt sektor 
lDl. 
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Hipot.si. 

Berdasarkan landasan teori yang digunakan daJam peneIitjan ini, dapat clirumuskan hipotesis 
bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengoiahan besar dan sedang dj 
13"''a Timur, dipengaruhi o\eh elastisitas nilai produktivitas tenaga kerja, elastisitas nilai keluara11, 
dan elastisitas rasio pengeiuaran tenaga kaja terhadap biaya masukan_ 

Tujuan Penelitian 

• 	 Untuk mengadakan penelitian tentang faktor~faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga 
kefJa pada sektor industri pengolahan bQsar dan sedang di Jawn Timur. 

• 	 Untuk mengetahui apakah elastisitas nilai produktivitas tenaga kerja, clastisitas nibil keluaran, 
dan elastisitas rasio pengeluaran tenaga kerja terhadap biaya masukan metnpunyai pengaruh 
yang berarti terhadap elastisitas penyerapan tenaga kelja pada sektor ini. 

Metodologi Penelitian 

Penelitlan ini menggunakan model regresi double- log, sedangkan untuk menda;>atkan takslran 
parametemya digunakan metodc OLS (Ordinary Least Squares). Adapun data yang digun'ikan 
adalah data sekunder yang dikumpuikan m.elalui studt kepustakaan maupun survel pada instans} 
terkait 

Kesimpulan dan Impiikasi 

Dari hasH pene!itian menunjukkan bahwa nHat tambah, produktivitas tenaga keIja dan rasi-o labor 
cost rli! terhadap biaya masukan non labor mempakan faktor-faktor dominan serta sangat 
berpengaruh terhadap pcnyerapan tenaga kerja. Narnun demikian. usaha-usaha untuk 
meningkatkan produknvitas tenaga kerja masih perlu mendapat perbatian. agar penyerapan tenaga 
kerja terjadi seeara berkesinamhungan, Dan sebagai hasil akhJr dan penehtian ini menunjukkan 
hahwakonsep elastisitas kesempatan kerjadapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan akan 
tenaga kerja di sektur ini serta dapat dijadikan pertitnbangan dalam rangka menyusun 
kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaruL 
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