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ABSTRAKSI 

~1asa1ah utanla yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang ketenagake~iaan 
sekarang ini adalah laju pertumbuhan penduduk dan angkatan ketja yang, masih 
tinggi, tetapi masih kursng diimbangi dengan pertumbuhan keselnpatan kel]a yang 
meniadai. Salah satu cara yang dit~r!lpuh untuk mengata~i hal ini adaJah dengan 
mengembangkan sektor industri yang dlharapkan dalarn jangka pmliang m~unpll 
menghasilkan nilai truubah yall~ besru' dan menyediukan lapangau pekt'Jjrum yang 

prodlll1if 
Indu!:.itri ban merupakan ~alah satll subsektor indu~tn yang diharapkan manqlll 

berperan dalarn peny~nlpnl1 tennga keqa. Untuk menillgkntkrul IH'nyi.">rapml lc'lI;lt!a 

kerja pada industri ban ini, pertu dikt-tahui faktor-faktor flpa s~~ia yang bi~m 
mempengaruhi permintaan tanaga kerj anya. 

Berdasarkan hasil 311alisis r~gr~si linier berganda, tuaka dari ketiga t11ktor 
yang diduga berpengarllh terhadap penyerapan tenaga ke~ja pada subsektor industri 
ban di Indonesia yaitu j umlah pabrik, upah chm nilai produk~ dit~mukan bahwa 
dominasi seeara berurutan dati ketiga faktor tefsebut adalah jUJnlah pabrik, tingkat 
upah dan nHal output. Di samping itu hasil penelitian nlenunjukkwl bahwa upah 
berpengaruh negatip terhadap pennintaan tenaga kerja, dan jUIulall pabrik st'lia nilai 
produk berpengaruh positip terhadap permintaan tenaga kerja Upah b~rpengaruh 
negatip terhadap permintaan tenaga kerja berarti sesuai dengan huktnn pennintaan 
tenaga kerja yang mengatakan bahwa pengusaha akan mempergunakan tenaga kerja 
lebih banyak banya pada tingkat upah yang rendah~ dan pengusaha akan menambah 
jumlah tenaga kerja sepanjang nilai produk marj ina! yang dihru;ilkan olch 
pertumbuhan tenaga kerja lebih be-sar daripada biaya upah. Jadi semakin tinggi 
tingkat upah maka pengusaha akan mengurangi permintaannya terhadap cenaga kt'r:la 
Junllall pabrik bervengm"uh positip te-rhadap pennintaan tenaga ketja, berru1i st~makiu 
bWlyak jumlah pabrik yang berdiri maka akan senmkin ballyak tE'uaga kerja yang 
terserap. Demikiwl juga dengan nilai produk yang b~rpengaruh positip terhadap 
pennintaan b~~JHlga kerja., yang berarti semakin banyak produk yang djmintn maka 
akml setnakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi b~m. 
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