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ABSTRAK 

 

Dwi Fitriasari (212065). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah 

Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus pada Tahun 

2011-2014 di Kabupaten Pati). Skripsi, Kudus: Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2016. 

. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui adakah 

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja (studi kasus 

pada tahun 2011-2014  di Kabupaten Pati). Kedua, Untuk mengetahui adakah 

pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja ( studi kasus pada 

tahun 2011-2014  di Kabupaten Pati). Ketiga, Untuk mengetahui adakah pengaruh 

bersama-sama antara pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap 

penyerapan tenaga kerja ( studi kasus pada tahun 2011-2014  di Kabupaten Pati). 

Metode penelitian yang digunakan adalah: Pertama, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field 

research), sumber data penelitiannya dengan data sekunder, teknik pengumpulan 

datanya dengan dokumentasi. Kedua, objek penelitian adalah pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum,  dan penyerapan tenaga kerja.  

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk  variabel pertumbuhan ekonomi (X1) 

memperoleh hasil nilai thitung sebesar -4,012 < ttabel sebesar 2,776, maka H0 

diterima dan Ha ditolak dengan taraf signifikansi di atas 5%,  jadi dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil uji statistik t untuk variabel upah 

minimum (X2) memperoleh hasil nilai thitung sebesar 4,048 > ttabel sebesar 2,776, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima  dengan taraf signifikansi di atas 5%, , jadi 

dapat disimpulkan bahwa upah minimum secara parsial berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Sedangkan berdasarkan hasil analisis uji F di dapat nilai 

Fhitung sebesar 9,240, Ftabel sebesar 6,94 (9,240 > 6,94)  dengan tingkat probabilitas 

0,227 (diatas 5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah 

minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Dari hasil analisis data diketahui bahwa besarnya adjusted R square adalah 0,846 

atau 84,6%. Hal ini berarti sebesar 84,6% kemampuan model regresi dari 

penelitian ini menerangkan variabel dependen. 
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