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Abstrak 

This study entitled “the analisis of employment in the sector of small and medium 

enterprises in the province of jambi.”the purpose of this research (1) to analyze the development 

of employment of small and medium enterprises sectoi in jambi province. (2) to analyze the 

factors influence the employment of small and medium enterprises sector in jambi province.The 

result of this study is based on the statistictest calculation, the hypothesis test using T statistically 

shows the significant effect variable is the wage has a positive influence on the absorption of 

SMes workforce in the Jambi province, while the business unit and investment have a negative 

effect on the absorption of SMes workforce in the Jambi province. Based on the F statistical test, 

it is shown that silently (all) coefficients of multiple linear regression coefficients of regression 

coefficients or coefficients of regression coefficients cinsisting of business units, wage and 

investments positively affect the absorption of SMEs in the province Jambi. 

Keywords: SMEs, investment, labor, and wages. 

 

Abstrak 

Penelitian ini berjudul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil 

Dan Menegah Di Provinsi Jambi”. Tujuan dalam penelitian ini (1) Untuk menganalisis 

perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi (2) 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor Usaha 

Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi.Adapun hasil penelitian ini berdasarkan perhitungan uji 

statistic yaitu uji hipotesis menggunakan t statistic secara parsial menunjukan variabel 

berpengaruh signifikan adalah upah mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan 
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tenaga kerja UMKM di Provinsi Jambi, sedangkan unit usaha dan investasi mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM di Provinsi Jambi. Berdasarkan 

uji f statistic menunjukan bahwa secara silmultan (bersama-sama) bahwa semua koefisien regresi 

linier berganda atau variabel secara bersama- sama (Overall) koefisien regresi yang terdiri dari 

unit usaha, upah dan investasi berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja 

UMKM di Provinsi Jambi. 

Kata kunci : Ukm,Investasi,Tenaga Kerja, dan upah 

Pendahuluan 

Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi yang sangat signifikan untuk menuju 

tahap pembangunan ekonomi baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang seperti 

Indonesia. Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam pembangunan ekonomi yang paling nampak 

adalah dalam hal penyerapan tenaga kerja. Usaha Kecil dan Menengah mampu menyerap tenaga 

kerja karena karakteristik pekerjaan di sektor Usaha Kecil dan Menengah yang tidak 

membutuhkan syarat yang banyak seperti perusahaan besar. Pada akhirnya produk Usaha Kecil 

dan Menengah yang memiliki keunggulan kompetitif akan mampu menembus pasar global. 

Dilihat dari penyerapan tenaga kerja sektor Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi 

selalu yang mana jumlah Usaha Kecil dan Menengah dalam penyerapan tenaga kerja terus 

meningkat dari tahun ke tahunnya karena masyarakat memiliki minat yang besar terhadap usaha 

kecil yang kini banyak dijalankan. Begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya 

selalu meningkat karena didorongnya dengan minat yang tinggi. Pada tahun 2011 jumlah UKM 

di Provinsi Jambi meningkat sebesar 4% dari sebelumnya 24.500 unit usaha pada tahun 2010 

menjadi 25.500 unit usaha pada tahun 2011. Pada tahun 2012 jumlah UKM di Provinsi Jambi 

meningkat sebesar 2,5% dari sebelumnya 25.500 unit pada tahun 2011 menjadi 26.160 pada 

tahun 2012. Pada tahun 2013 jumlah UKM di Provinsi Jambi meningkat sebesar 1,1% dari 

sebelumnya 26.160 pada tahun 2012 menjadi 26.468 unit pada tahun 2013. Pada tahun 2014 

UKM di Provinsi Jambi meningkat sebesar 1,4% dari sebelumnya 26.468 unit pada tahun 2013 

menjadi 26.840 unit pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 UKM di Provinsi Jambi 

meningkat sebesar 1,5% dari sebelumnya 26.840 unit pada tahun 2014 menjadi 27.262 unit pada 

tahun 2015.  
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Dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya, pada tahun 2011 UKM di Provinsi Jambi 

mengalami peningkatan sebesar 4,4% dari sebelumnya 80.155 orang pada tahun 2010 menjadi 

83.708 orang. Pada tahun 2012 penyerapan tenaga kerja UKM di Provinsi Jambi mengalami 

peningkatan sebesar 5% dari sebelumnya 83.708 orang pada tahun 2011 menjadi 87.949 orang 

pada tahun 2012. Pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja UKM di Provinsi Jambi meningkat 

sebesar 5,5% dari sebelumnya 87.949 orang pada tahun 2012 menjadi 92.845 orang pada tahun 

2013. Pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja UKM di Provinsi Jambi mengalami peningkatan 

sebesar 5% dari sebelumnya 92.845 orang pada tahun 2013 menjadi 97.488 orang pada tahun 

2014. Selanjutnya pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja UKM di Provinsi Jambi mengalami 

peningkatan sebesar 4,9% dari sebelumnya 97.488 orang menjadi 102.362 orang pada tahun 

2015.  

. 

Metode penelitian 

Metode analisis deskriptif 

Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis 

dan faktual mengenai fakta, gejala dan fenomena dari setiap variabel penelitian. Analisis ini 

hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau 

menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan 

penarikan kesimpulan. Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu perkembangan 

penyerapan tenaga kerja sektor usaha kecil dan menengah digunakan rumus berikut ini : 

KK = 
        

    
 x 100 

Dimana : 

KK : Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja UKM 

   : Penyerapan Tenaga Kerja UKM Tahun Bersangkutan. 

          : Penyerapan UKM Tahun Sebelumnya. 

Analisis analisis regresi berganda  

Analisi kuantatif digunakan untuk menjawab tujuan kedua pada rumusan masalah, yaitu melihat 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah dan 

jumlah paling dominan atau paling berpengaruh terhadap tenaga kerja pada usaha kecil dan 

menengah provinsi Jambi. Analisis regresi berganda menggunakan program SPSS versi 20. 
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Metode regresi linear berganda, yang dapat di formulasikam suatu model persamaan fungsional 

sebagai berikut: 

 Y= f(X1,X2,X3)…………………………………………………………… 

Dengan model estimasi sebagai berikut: 

 LogY=                                ……………….……. 

Dimana : 

Y   = Penyerapan Tenaga Kerja tahun t 

      = Konstanta 

          = Koefesien regresi 

X1   = Upah pada sektor usaha kecil dan menengah tahun t 

X2   = Unit Usaha pada sektor usaha kecil dan menegah tahun t 

X3   = Investasi pada sektor usaha kecil dan menengah tahun t 

      = Error Term 

Uji statistik 

Uji t (t-test) 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan yang ditaksir sebagai pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat digunakan uji-t statistik (t-test) dengan rumus sebagai berikut : 

          
  

  (  )
 .............................................................................. 

 

Dimana : 

T = t-hitung 

β1 = Koefisien regresi 

Se = Standart error 

Dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel pada tingkat keyakinan tertentu dapat 

diambil kesimpulan dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak yang berarti variabel bebas memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima yang berarti variabel bebas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 
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Uji f (F-test) 

Uji F digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara bersama. Uji F menunjukkan 

signifikan pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nilai 

F-hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

          
   (   )

(    ) (   )
.................................................................................. 

Dimana : 

Fh = F-hitung 

R
2
 = Koefisien determinan 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 

Koefisien determinasi (R
2
) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel bebas (X1,) yang 

diterangkan oleh variabel terikat (Y) dapat dilihat dari nilai R
2
 (Koefisien Determinan) dengan 

formulasi : 

     
  ( 

∑  
 

∑   
) ........................................................................................... 

Dimana r
2
 berkisar antara 0 (nol) sampai 1 (satu), jika mendekati nilai 0 (nol) ini berarti kurang 

kuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Jika nilainya mendekati 1 

(satu) maka ini menunjukkan semakin besarnya hubungan antara kedua variabel tersebut. 

Uji asumsi klasik 

Dalam melakukan analisis regresi berganda dengan metode OLS, maka pengujian model 

terhadap asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik tersebut antara lain sebagai berikut: 

Uji terhadap gejala multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah hubungan linear antar variabel independen. Dalam asumsi regresi linear 

klasik, antar variabel independen tidak diijinkan untuk saling kolerasi. Adanya multikolinearitas 

akan menyebabkan besarnya varian koefisien regresi yang berdampak pada lebarnya interval 

kepercayaan terhadap variabel bebas yang digunakan. Ada beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu persamaan regresi 

(Gujarati, 2006) antara lain yaitu nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model sangat 

tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak siginifikan mempengaruhi variabel 

independen. 
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Uji terhadap gejala heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana variasi gangguan (μi) untuk setiap variabel 

independen adalah tidak konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas 

dapat diketahui salah satunya dengan melakukan Uji Park. Uji Park menggunakan logaritma 

natural dari residual sebagai variabel dependennya. Dimana kriteria pengujiannya adalah dengan 

melihat nilai probabilitas dari Uji-t. Apabila signifikan (<0,05), maka model regresi terkena 

heteroskedastisitas. 

Uji terhadap gejala autokolerasi 

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan penggangguan dari periode tertentu (μt) 

berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya (μt-1). Pada kondisi ini 

kesalahan pengganggu tidak bebas tetapi satu sama lain saling berhubungan. 

Mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi dapat menggunakan Uji Langrange Multuplier (LM 

Test). Dalam uji ini apabila nilai probabilitas dari obs*R2 tidak signifikan (< 0,05), maka dapat 

disimpulkan adanya autokolerasi. 

Operasional variabel 

1. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor 

usaha kecil dan menengah di provinsi Jambi pada periode 2003 – 2014 dalam satuan 

orang. 

2. Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk 

pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan. 

3. Unit Usaha adalah banyaknya unit usaha sektor usaha kecil dan menengah di Provinsi 

Jambi setiap tahunnya selama periode 2013-2015.  

4. Investasi adalah modal atau uang yang dikeluarkan oleh pelaku sektor usaha kecil dan 

menengah di Provinsi Jambi dalam proses produksi yang dinyatakan dalam satuan 

Rupiah. 

Hasil dan pembahasan 

Adapun data yang diubah menjadi Double-Log adalah variabel Unit Usaha, Upah, Investasi dan 

Penyerapan Tenaga Kerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini kurun waktu 2005 – 2016 

maka di peroleh hasil sebagai berikut: 
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Table 1 Persamaan model regresi linier berganda 
 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.707220 2.972016 0.237960 0.8179 

LOG(UNITUSAHA) 0.255516 0.386147 0.661705 0.5268 

LOG(UPAH) 0.564550 0.132521 4.260094 0.0028 

LOG(INV) 0.013639 0.009893 1.378669 0.2053 
     
     R-squared 0.980077     Mean dependent var 11.62487 

Adjusted R-squared 0.972606     S.D. dependent var 0.332453 

S.E. of regression 0.055025     Akaike info criterion -2.700850 

Sum squared resid 0.024222     Schwarz criterion -2.539215 

Log likelihood 20.20510     Hannan-Quinn criter. -2.760693 

F-statistic 131.1802     Durbin-Watson stat 1.716925 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Berdasarkan Tabel 5.2 Dari hasil estimasi di atas dapat dituliskan persamaaan sebagai berikut : 

TK = 0,707220+0,255516 LogUnit Usaha+0,564550 LogUpah+0,013639 LogInvestasi 

Interprestasi hasil dijelaskan sebagai berikut: 

 

Uji terhadap tejala autokolerasi 

Autokorelasi menunjukkan adanya hubungan antar gangguan. Metode yang digunakan dalam 

mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah Metode Bruesch-Godfrey yang lebih 

dkenal dengan LM-Test. Metode ini didasarkan pada nilai F dan Obs*R-Squared. Dimana jika 

nilai probabilitas dari Obs*R-Squared melebihi tingkat kepercayaan maka Ho diterima, berarti 

tidak ada masalah autokorelasi. Dapat dilihat dari hasil estimasi sepertinya tidak terjadi per 

masalahan yang melanggar asumsi klasik. Dimana terlihat bahwa nilai t-statistik signifikan., R
2
 

bagus, dan Uji F juga signifikan. Namun dalam hasil tersebut terdapat DW stat yang relatif kecil. 

Nilai DW yang kecil tersebut merupakan salah satu indikator adanya masalah autokorelasi. 

Untuk membuktikan adanya masalah autokorelasi dalam model dapat kita lakukan dengan 

melakukan uji LM. Sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Uji autokorelasi 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.795908     Prob. F(2,6) 0.4936 

Obs*R-squared 2.516103     Prob. Chi-Square(2) 0.2842 
     
     

Sumber: Eviews  (data diolah 2016) 

Dari hasil test table 5.6 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hasil estimasi tersebut tidak 

terjadi masalah autokorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas lebih dari tingkat 

keyakinan (α = 0.05  persen) atau nilai chi-square 0.2842 > 0.05 maka Ho diterima dan Ha 

menolak yang berarti dalam model tidak terdapat autokorelasi 
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat diketahui bersarnya perkembangan 

penyerapan tenaga kerja UMKM di Provinsi Jambi tahun 2005 – 2016 rata – rata sebesar 8,56 

persen/tahun. Perkembangan penyerapan tenaga kerja UMKM tertinggi ada pada tahun 2013 

yaitu sebesar 18,34 persen dan perkembangan penyerapan tenaga kerja UMKM terendah terdapat 

pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,50 persen di Provinsi Jambi. 

Berdasarkan hasil regresi diperloeh bahwa secara bersama- sama (Overall) koefisien 

regresi yang terdiri dari unit usaha, upah dan investasi berpengaruh secara positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja UMKM di Provinsi Jambi. Secara parsial yang berpengaruh signifikan 

adalah upah mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM di 

Provinsi Jambi, sedangkan unit usaha dan investasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja UMKM di Provinsi Jambi.  

 

Saran 

Mengingat bahwa sektor UMKM ini masih menjadi tumpuan bagi perekonomian 

masyarakat hendaknya peranan sektor ini harus terus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Jambi 

sebenarnya telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan pengembangan 

UMKM ini. Namun upaya yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi masih belum 

dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usahanya sehingga perlunya memberikan 

motivasi kepada wirausahawan baru agar tetap konsisten dalam menekuni bidang usahanya 

dengan jalan menanamkan jiwa enterpreneur sejak dini. dan memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan Pemerintah Provinsi Jambi secara maksimal untuk menunjang pengembangan usaha 

yang ditekuni oleh para pelaku usaha.  

Untuk meningkatkan Penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro kecil Dan menengah di 

Provinsi Jambi agar kemiskinan menjadi berkurang, dapat dilakukan dengan peningkatan upah 

ril. Peningkatan upah ini bisa dilakukan  dengan  memberikan insentif atau bonus kepada tenaga 

kerja apabila pengusaha mikro memperoleh bantuan modal dari pemerintah sehingga dapat 

meningkatan nilai produksi Untuk meningkatkan jumlah pembentukan modal tetap bruto pada 

usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah Provinsi Jambi atau pihak Bank atau lembaga non 
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keuangan seharusnya lebih memprioritaskan untuk meminjamkan modal kepada para pengusaha 

mikro sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan mudah yang sumber modalnya selain 

bersumber pada modal sendiri dan juga dapat bersumber dari luar seperti Bank Pemerintah yang 

membantu usaha tersebut dalam memperoleh pinjaman dengan syarat yang tertentu tetapi harus 

terlebih dahulu diberikan pengetahuan tentang pembukuan sederhana sehingga modal yang 

disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk usaha. 
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