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1. INTRODUCTION 

Negara berkembang memiliki karakteristik ganda dalam pasar tenaga 

kerjanya. Pasar dibagi antara sektor formal dan sektor informal. Hal ini biasanya 

di karakteristikkan dengan tingkat gaji tinggi dan gaji rendah, penghasilan mereka 

dapat juga dikenali dari tingkat pendidikan. Dua sektor ini adalah hasil dari 

ketidaksamaan yang berarti dan keterputusan dalam sistem ekonomi mereka. Ada 

ketidaksamaan kelembagaan antara pasar tenaga kerja formal dan informal karena 

mereka menjalankan dengan dua latar tenaga kerja yang berbeda, yang 

menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan antara produktivitas tenaga kerja 

dan gaji mereka. Selain itu, nampak pembatasan atas mobilitas tenaga kerja antara 

sektor formal dan informal yang memberikan  kesan adanya pasar tenaga kerja 

yang terputus 

Pasar tenaga kerja dapat pula diartikan sebagai suatu pasar yang 

mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja 

di dalam pasar ini adalah para pencari kerja (Pemilik Tenaga Kerja), sedangkan 

sebagai pembelinya adalah orang-orang / lembaga yang memerlukan tenaga kerja. 

Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi 

pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang 

membutuhkan tenaga kerja. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan dapat memberikan 

jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian tidak 

terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. 

Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yaitu antara 
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penjual dan pemberi tenaga kerja maka diperlukan kerjasama yang baik antara 

semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, 

 

2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METHODS OF RESEARCH 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kausalitas, yaitu 

menganalisis hubungan kausalitas antara variabel penelitian sesuai dengan 

hipotesis yang disusun. Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan dari peneliti 

adalah untuk untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau 

bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

Selain itu berdasarkan pada pengamatan terhadap akibat yang terjadi, dan mencari 

faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebabnya melalui data tertentu dan 

menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel dengan 

angka dan dilakukan analisis data dengan menggunakan data statistik. Analisis 

mengenai hubungan Permintaan Tenaga Kerja  dan Kesempatan kerja menggunakan Uji 

Kausalitas Grenger (1969:431) 
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Based on the estimated OLS coefficients for the equations (1) and (2) four 

different hypotheses about the relationship between PMW and LS can be 

formulated: 
 

1. Unidirectional Granger-causality from PMW to LS. 

2. Unidirectional Granger-causality from LS to PMW. 

3. Bidirectional causality 

Keterangan : 

LD  = Labor Demand (dalam rupiah) 

EO  = Employment Oppurtunity  (dalam orang) 

m  = Jumlah lag 

Ut1,Ut2 =Variabel Pengganggu 

α,β,λ,δ = Koefisen masing-masing variabel (diasumsikan tidak  

                     berkorelasi) 

4. Data Analysis 

Penelitian ini menggunakan data time series 13 tahun dari BPS Provinsi 

Kalimantan Selatan. Data PDRB menurut lapangan usaha. Data berupa upah minimum 

provinsi, penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, kesempatan kerja, serta 

pertumbuhan bisnis besar dan sedang 

Agar dapat menggambarkan secara tepat variabel yang diteliti, maka peneliti 

mengambil semua populasi sebagai sampelnya. Oleh sebab itu, pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Metode sampling jenuh atau 

istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2008:122). 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel 52 

(n) dari data time series setiap tiga bulan selama tahun 2004-2016. 
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Tabel 5.7.  Hasil Uji Stasioneritas Variabel Tingkat Level dan First Difference 

Variabel 

Nilai T-statistik dan Critical Values 

Hasil Uji 
t-statistic 

C- Values 

1% 

C- Values 

5% 

C- Values 

10% 

LNW -19.11321 -4.165756 -3.508508 -3.184230 
Stasioner 

(2
nd

 difference) 

LNLs -5.123515 -4.148465 -3.500495 -3.179617 
Stasioner 

(Level) 

 

Berdasarkan hasil uji tersebut di atas, data telah memenuhi syarat stasioneritas 

sehingga dapat dilakukan pengolahan data lebih lanjut.  

 

5. RESULTS 

 

Variabel upah minimum (LNW) dalam jangka panjang memberikan pengaruh 

positif sebesar 0.727046. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan upah minimum (LNW) 

sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lain tetap (cateris paribus), maka penawaran 

tenaga kerja (LNLs) akan meningkat sebesar 0.72 persen pada saat variabel lain tetap 

(cateris paribus).Temuan ini sudah sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan 

bahwa ada hubungan positif antara upah minimum provinsi dengan penawaran  tenaga 

kerja. 

Tabel 5.19. Nilai probabilitas dan F-statistik dari Uji Kausalitas 

     
     No  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

     
     

1 

 LNLS does not Granger Cause LNW  48  3.52135 0.0151 

 LNW does not Granger Cause LNLS  3.22482 0.0222 
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Sumber : Output Pengolahan Eviews 9.0 ; *) : signifikan pada level 5%. 

 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa pada nomor 1, variabel upah minimum 

provinsi (LNW) dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja (LNLs) dan sebaliknya 

penawaran tenaga kerja (LNLs) mempengaruhi upah minimum provinsi (LNW) karena 

nilai probabilitas pada kedua arah yang lebih kecil daripada 5%, sehingga hubungan yang 

terjadi adalah bilaterall causality. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ada 

pengaruh dua arah upah minimum provinsi terhadap penawaran tenaga kerja 

Perilaku dinamis dari model VECM dapat dilihat melalui respon dari setiap 

variabel terhadap kejutan dari variabel tersebut maupun terhadap variabel endogen 

lainnya. Dalam model ini response dari perubahan masing-masing variabel dengan 

adanya informasi baru diukur dengan 1-standar deviasi. Sumbu horizontal merupakan 

waktu dalam periode hari ke depan setelah terjadinya shock, sedangkan sumber vertikal 

adalah nilai respon. Secara mendasar dalam analisis ini akan diketahui respon positif 

atau negatif dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Respon tersebut dalam jangka 

pendek biasanya cukup signifikan dan cenderung berubah. Dalam jangka panjang respon 

cenderung konsisten dan terus mengecil. Impulse Response Function memberikan 

gambaran bagaimana respon dari suatu variabel di masa mendatang jika terjadi 

gangguan pada satu variabel lainnya. Fungsi impulse respon juga menggambarkan 

tingkat laju dari shock variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya pada suatu 

rentang periode tertentu. Sehingga dapat dilihat lamanya pengaruh dari shock suatu 

variabel terhadap variabel lain sampai pengaruhnya hilang atau kembali ke titik 

keseimbangan. Fungsi ini akan melacak respon dari variabel tergantung apabila terdapat 

shock dalam u1 dan u2. Berikut disajikan grafik fungsi impulse respon dari variabel 

penawaran tenaga kerja (LNLs) : 

 

 

6. CONCLUSION 

Terdapat pengaruh dua arah atau saling mempengaruhi(bilaterall causality) 

antara upah minimum terhadap penawaran tenaga kerja. Dalam jangka panjang upah 
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minimum memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

penawaran tenaga kerja. Nilai koefisien ECT negatif dan signifikan secara statistik 

sehingga terdapat kemungkinan variabel penawaran tenaga kerja dalam suatu 

periode untuk menuju keseimbangan jangka panjang saat terjadi shock diluar 

keseimbangannya. Secara umum respon dari penawaran tenaga kerja saat terdapat 

shock dari variabel upah minimum, sebelum periode empat puluh (jangka pendek) 

bergerak fluktuatif dan dinamis. Kemudian setelah periode empat puluh (jangka panjang) 

mulai tampak kecenderungan respon dari penawaran tenaga kerja akan konvergen atau 

tidak dalam mencapai keseimbangan. Periode pertama belum ada kontribusi dari 

variabel-variabel lain yang mampu menjelaskan variabilitas penawaran tenaga kerja. Pada 

periode periode intermediate, kontribusi variabel upah minimum provinsi, berkurang 

yaitu sebesar  3,89%. Dalam periode seratus (jangka panjang) yang mana kontribusi 

variabel upah minimum provinsi, semakin berkurang dalam menjelaskan variabilitas 

penawaran tenaga kerja yaitu menjadi sebesar 3,81%. Pada periode seratus variabel 

penawaran tenaga kerja forecast error variance yang dapat dijelaskan dari penawaran 

tenaga kerja sendiri sebesar 81,57%. Fluktuasi penawaran tenaga kerja lebih banyak 

dipengaruhi oleh variabel lain daripada faktor variabel penawaran tenaga kerja itu sendiri. 
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