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Abstrac 

 
This research have the purpose to know and test influence empirically simultaneously and parsial between 
sector, minimum salary of Kediri city  and public bank credit rate of interest storey level in Town of Kediri and 
amount of absorbtion of labour of UKM. Data which used in this research is data of sekunder             ( series 
time) of year 2004 up to 2008 in the form of level  assess minimum salary of Kediri city, credit rate of interest 
storey level banking of public in Town of Kediri, and to the number of absorbent by labour in sector of UKM. 
Data about minimum salary of Kediri city  obtained from BPS Town of Kediri, credit rate of interest storey level 
banking of public in Town of Kediri obtained from Regional Indonesia Bank Office in Kediri, and to the number 
of absorbent by labour  in sector of UKM obtained from BPS Town of Kediri  
 Depent on the test of normalitas, known that data  have normal distribution. Pursuant to classic assumption 
test known that data free from multicolinearitation, free from heteroscedastisitation, and free from 
autocorrelation.Conclude with result of analysis of regresi simple known that first by parsial minimum salary 
of Kediri city  haven’t influence which significan to the number of absorbent by labour in sector of UKM, two 
by parsial, credit rate of interest storey level banking of public in Town of Kediri haven’t influence which 
significan to the number of absorbent by labour in sector of UKM. Coclude with result of analysis of regresi 
doubled known that simultaneously, UMR Town of Kediri  and credit rate of interest storey level banking of 
public in Town of Kediri haven’t  influence which significan to the number of absorbent by labour in sector of 
UKM. 
This research also find that unemployment number in Town of Kediri still very high 11,27 % or 15.782 people  
and storey level education of laboring resident also still spelled out members to lower halted, graduated from 
senior high schol    57,70 %.  
Keyword : minimum salary of Kediri city, credit rate of interest, labour of UKM. 

1. PENDAHULUAN  
 

Usaha mikro mempunyai peranan 
cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, 
penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan 
jasa murah, serta penanggulangan  kemiskinan. 
Di samping itu, usaha mikro juga merupakan 
salah satu komponen utama dalam 
pengembangan ekonomi lokal yang mampu 
memberikan kontribusi siknivikan terhadap 
perekonomian nasional. Sebagai gambaran, pada 
tahun 2003 tenaga kerja yang diserap oleh 
industri rumah tangga dan industri kecil 
mencapai 59% dari tenaga kerja yang diserap 
oleh industri.  

  
Ketika Indonesia mengalami krisis 

ekonomi, usaha kecil terbukti mampu 
bertahan, antara lain tampak dari penyerapan 
tenaga kerja yang tidak banyak berkurang. 
Bahkan, usaha kecil mampu berperan sebagai 
penyangga dan kutup pengaman dalam 
menyediakan lapangan pekerja alternatif bagi 
pekerja disektor industri formal yang terkena 
dampak akibat krisis moneter. Usaha mikro 
mempunyai peranan cukup besar dalam 
pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga 
kerja, penyediaan barang dan jasa murah, serta 
penanggulangan  kemiskinan. 
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Di samping itu, usaha mikro juga 
merupakan salah satu komponen utama dalam 
pengembangan ekonomi lokal yang mampu 
memberikan kontribusi siknivikan terhadap 
perekonomian nasional. Sebagai gambaran, pada 
tahun 2003 tenaga kerja yang diserap oleh industri 
rumah tangga dan industri kecil mencapai 59% dari 
tenaga kerja yang diserap oleh industri. Ketika 
Indonesia mengalami krisis ekonomi, usaha kecil 
terbukti mampu bertahan, antara lain tampak dari 
penyerapan tenaga kerja yang tidak banyak 
berkurang. Bahkan, usaha kecil mampu berperan 
sebagai penyangga dan kutup pengaman dalam 
menyediakan lapangan pekerja alternatif bagi 
pekerja disektor industri formal yang terkena 
dampak akibat krisis moneter. 

Industri kecil di Indonesia mempunyai 
peluang yang sangat besar untuk berkembang, 
perkembangan ini sangat dihargai apabila dapat 
berlangsung atas prakarsa dan dengan kekuatan 
masyarakat sendiri, sehingga pemerintah tinggal 
membantu dengan fasilitas-fasilitas dan 
kemudahan-kemudahan serta perlindungan yang 
diperlukan. Masyarakat desa biasanya mampu 
dengan kekuatan sendiri menumbuhkan industri 
kecil.  

Pada hakikatnya industri kecil dan 
menengah (IKM) tidak seterpuruk industri besar, 
alasanya adalah : Pertama, mayoritas industri kecil 
lebih mengandalkan pada non banking financing 
dalam aspek pendanaan usaha. Hal ini terjadi 
karena akses industri kecil pada fasilitas perbankan 
sangat terbatas. Kedua, pada umumnya industri 
kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat 
dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa 
tertentu saja. Modal yang terbatas merupakan salah 
satu faktor yang melatarblakanginya. Dilain pihak, 
mengingat struktur pasar yang dihadapi IKM 
mengarah pada persaingan sempurna (banyak 
produsen dan banyak konsumen), tingkat 
persaingan sangatlah ketat. Akibatnya, yang 
bangkrut atau keluar dari area usaha relatif banyak, 
namun pemain baru yang masuk pun cukup banyak 
pula, sehingga secara rill jumlah pelaku tidak 
mengalami pengurangan ataupun menambahan 
yang berarti. 

 Spesialisasi dan struktur pasar 
persaingan sempurna inilah yang membantu 
industri kecil cenderung fleksibel dalam memilih dan 
berganti jenis usaha, apaliagi mengingat industri 
kecil tidak membutuhkan kecanggihan teknologi 
dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. 
Ketiga, terbentuknya industri-industri kecil baru, 
terutama disektor informal, sebagai akibat dari 
banyaknya pemutusan hubungan kerja disektor 

formal karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. 
Banyaknya unit usaha disektor informal ini pada 
akhirnya membuat tidak terjadi penurunan jumlah 
IKM dan koperasi, bahkan dalam kenyataan 
mengalami meningkatan lebih dari satu juta unit.  

Bukti-bukti nyata menunjukan bahwa 
pada saat krisis ekonomi,   sektor industri kecil/ 
Usaha Mikro Kecil dan Menenga (UMKM) telah 
berparisipasi lebih baik dari pada industri besar. Ini 
dapat dimengerti karena industri kecil tidak terlalu 
membuka diri terhadap sektor keuangan modern 
dan mereka cenderung memproduksi barang-
barang primer bukan barang mewah, selain itu juga 
mereka lebih fleksibel dan tidak terbebani oleh 
biaya overheabs yang mahal, jadi secara tidak 
langsung industri kecil telah berpartisipai baik dalam 
dekade terakhir ini. UKM merupakan sektor usaha 
yang lebih banyak digeluti oleh sebagian besar 
masyarakat, atau boleh dikata UKM adalah sektor 
usaha ekonomi kerakyatan yang terbukti tetap 
bertahan di era perekonomian yang masih belum 
stabil. Berdasarkan data olahan dari BPS Kota Kediri, 
Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor UKM 
sangat besar. Selama periode 2004 sampai dengan 
2008, prosentase tenaga kerja di sektor UKM selalu 
di atas 60 %, bahkan data terakhir tahun 2008 
jumlah tenaga kerja UKM mencapai 74 % atau 
sebanyak 91.962 jiwa. Bidang usaha sektor UKM 
yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah 
bidang perdagangan, disusul kemudian oleh bidang 
jasa – jasa dan industri pengolahan, dengan 
mengambil studi empiris pada sektor UKM Kota 
Kediri, dengan diketahui faktor – faktor yang 
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor 
UKM maka bisa digunakan sebagai bahan masukan 
bagi Pemkot Kediri untuk menentukan kebijakan 
dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran di 
Kota Kediri, dan kebijakan – kebijakan lain yang 
berhubungan dengan kebijakan  pengembangan 
sektor UKM Kota Kediri sebagai upaya peningkatan 
ekonomi kerakyatan di Kota Kediri. 
 
2. RUMUSAN MASALAH  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah terdapat pengaruh antara besarnya 

Upah Minimum Kota Kediri terhadap jumlah 
penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Kota 
Kediri ? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara besarnya 
tingkat suku bunga kredit bank-bank umum di  
Kota Kediri terhadap jumlah penyerapan tenaga 
kerja UKM di Kota Kediri? 
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3. Apakah terdapat pengaruh secara serempak 
antara Upah Minimum Kota Kediri dan tingkat 
suku bunga kredit bank umum di Kota Kediri 
tehadap jumlah penyerapan tenaga kerja UKM 
di Kota Kediri ? 
 

3. MANFAAT PENELITIAN  
 
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh 

Pemerintah Kota Kediri untuk menentukan 
kebijakan dan program – program pembangunan, 
terutama dalam upaya mempercepat penurunan 
angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Kediri. 
Dengan diketahui faktor – faktor yang 
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kota 
Kediri, yang telah dibuktikan secara empiris melalui 
penelitian ini, maka Pemkot dapat menentukan 
kebijakan yang lebih fokus pada faktor tersebut, 
sehingga upaya mempercepat penurunan angka 
kemiskinan dan pengangguran lebih efektif dan 
efisien. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh 
peneliti selanjutnya dalam menambah raferensi 
penelitian dan ide untuk menghasilkan penelitian 
yang setopik namun lebih bisa digeneralisasi pada 
tingkatan yang lebih luas. 
 
4. PENELITIAN SEBELUMNYA DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 
 

Elnopembri (2006)  meneliti “Analisis faktor – 
faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga 
kerja industri kecil di Kabupaten Tanah Datar 
Sumatra Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri 
kecil di Kabupaten Tanah Datar. Data yang 
digunakan adalah data sekunder runtut waktu (time 
series) dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 
berupa jumlah tenaga kerja industri kecil, Upah 
Minimum Regional (UMR), tingkat suku bunga 
investasi kredit Bank Pemerintah Daerah, tingkat 
suku bunga kredit investasi bank persero 
pemerintah di daerah, dan nilai produksi industri 
kecil di Kabupaten Tanah Datar. Data jumlah tenaga 
kerja dan nilai produksi industri kecil diperoleh dari 
Dinas Koperindagtam Kabupaten Tanah Datar, data 
upah minimum regional diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Tanah Datar, sedangkan data 
tingkat suku bunga kredit menurut kelompok bank 
diperoleh dari laporan Bank Indonesia. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 
regresi berganda yang ditaksir dengan 
menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary 
Least Square, OLS) dalam bentuk semi-log. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 
upah minimum regional memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 
industri kecil. Tingkat suku bunga kredit investasi 
Bank Pemerintah Daerah dan Bank Persero 
Pemerintah di daerah sama-sama memiliki 
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja industri kecil artinya 
peningkatan suku bunga kredit hanya akan 
mengakibatkan turunnya permintaan tenaga kerja 
industri kecil. Nilai produksi memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja industri kecil. Ekspansi yang dilakukan 
industri kecil dengan menciptakan akses pasar 
akan mendorong peningkatan produksi sehingga 
berdampak terciptanya lapangan kerja baru.  

Berdasarkan laporan tim peneliti dari 
Lembaga Penelitian SMERU dengan dukungan 
USAID/PEG pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 
analisis statistik menunjukkan bahwa kenaikan 
upah minimum mendonkrak upah pekerja. Adanya 
hubungan yang positif antara upah minimum dan 
tingkat upah rata-rata juga ditemukan diberbagai 
kelompok pekerja. Temuan – temuan dari studi ini 
mempunyai implikasi terhadap penaggulangan 
kemiskinan oleh pemerintah. Kebijakan upah 
minimum yang dilaksanakan dengan ketat akan 
membantu para pekerja yang lebih produktif dapat 
mempertahankan pekerjaannya. 

Berdasarkan bukti empiris dari hasil 
beberapa riset diatas, maka hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini antara lain : 

H0 1 = Tidak terdapat pengaruh antara besarnya 
upah minimum Kota Kediri terhadap 
jumlah penyerapan tenaga kerja UKM. 

H0 2 = Tidak terdapat pengaruh antara tingkat 
suku bunga kredit bank-bank umum di  
Kota Kediri terhadap jumlah penyerapan 
tenaga kerja UKM. 

H0 3 = Tidak terdapat pengaruh secara 
serempak antara UMR Kota Kediri dan 
tingkat suku bunga kredit bank umum di 
Kota Kediri tehadap jumlah penyerapan 
tenaga kerja UKM. 

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa 
penelitian setopik yang pernah dilakukan 
sebelumnya adalah terletak pada objek, periode 
data, dan tujuan  penelitian. Objek penelitian ini 
adalah UKM di kawasan Kota Kediri. Periode dari 
data yang akan dianalisis adalah data UKM di Kota 
Kediri selama lima tahun terakhir, yakni 2004 
sampai dengan 2008. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor – faktor yang 
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor 
UKM di Kota Kediri, dalam upaya pengentasan 
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masalah pengangguran dan pengembangan UKM 
Kota Kediri. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
masukan bagi Pemerintah Kota Kediri dan jajaran 
terkait dalam menentukan kebijakan pengentasan 
masalah pengangguran dan pengembangan UKM 
Kota Kediri 
 
 
5. METODE PENELITIAN 

 
Variabel penelitian ini adalah variabel bebas 

Upah Minimum Kota Kediri selama periode 2004 – 
2008 diukur secara kuantitatiff dari data yang 
diperoleh dari BPS Kota Kediri. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk melihat apakah besarnya Upah 
Minimum Kota Kediri itu mempengaruhi 
penyerapan tenaga kerja dalam sektor UKM. 

Variabel bebas tingkat suku bunga kredit 
perbankan umum konvensional di Kota Kediri 
selama periode 2004 – 2008 diukur secara 
kuantitatiff dari data yang diperoleh dari Bank 
Indonesia Kantor Wilayah Kediri. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk melihat apakah besarnya 
tingkat suku bunga kredit perbankan umum 
konvensional di Kota Kediriselama periode 2004 – 
2008 itu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 
dalam sektor UKM. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap oleh UKM di 
Kota Kediri selama periode tahun  2004 – 2008. 
Data ini berupa data kuantitatif yang  dapat 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik/ BPS Kota 
Kediri. 
 
 
Data Penelitian 
Data penelitian ditampilkan dalam tabel 1 berikut ini 
 
Tabel 1 
Data Penelitian 
 

Tahun 
 
 

 
Upah Minimum 

(X1) 
 

Tingkat 
Suku 

Bunga 
Kredit 

(X2) 

Jumlah 
Tenaga 

Kerja UKM 
( Y ) 

 

2004 Rp 480.000,00 16, 46 % 71.067 jiwa 

2005 Rp 501.000,00 16, 24 % 67.499 jiwa 

2006 Rp 602.000,00 20, 17 % 89.957 jiwa 

2007 Rp 717.000,00 22, 50 % 87.907 jiwa 

2008 Rp 856.000,00 17, 73 % 91.962 jiwa 

Sumber : Bank Indonesia dan BPS Kota Kediri 
 
 
 
 

6. HASIL PENELITIAN 
 

Uji Normalitas Data dan Uji Asumsi Klasik 
Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu 

saja untuk mengetahui apakah suaru variabel 
normal atau tidak. Data yang memiliki distribusi 
normal merupakan salah satu syarat dilakukannya 
parametric – test. Untuk data yang tidak 
mempunyai distribusi normal, maka analisisnya 
menggunakan non parametric – test. Uji normalitas 
data merupakan hal yang lazim dilakukan sebelum 
uji statistik diterapkan untuk menguji hipotesis. 
Model regresi linear berganda dapat disebut 
sebagai model yang baik jika model tersebut 
memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas 
dari asumsi – asumsi klasik yaitu multikolinearitas, 
autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 
 
Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk 
menghindari terjadinya bias. Dalam penelitian ini 
normalitas data menggunakan kolmogrov-smirnov. 
Dasar pengambilan keputusan adalah dengan 
melihat angka probabilitas, dengan keputusan jika 
probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal. 
Apabila data tidak berdistribusi normal maka 
menggunakan uji Mann Whitney  

Dari tabel One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test diperoleh angka probabilitas atau 
Asymp. Sig. (2-tailed). Nilai ini dibandingkan dengan 
0,05 (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi 

atau  = 5 %) untuk pengambilan keputusan dengan 
pedoman jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas 
< 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal, dan 
jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas >  0,05 
maka distribusi data adalah tidak normal. 
 
Tabel 2 
Keputusan Uji Normalitas Data 
 

Nama 
Variabel 

Nilai 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Taraf 
Signifikansi 

Keputusan 

Tenaga 
Kerja 
UKM 

0,736 0,05 Normal 

Upah 
Minmum 

0,990 0,05 Normal 

Suku 
Bunga 

0,953 0,05 Normal 

Sumber : Data diolah 
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Uji Multikolinearitas 
Multikolinieritas adalah korelasi yang 

terjadi antara satu variabel independen dengan 
variabel independen yang lainnya. Pengujian 
multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui 
apakah ada korelasi diantara variabel-variabel bebas 
dalam model regresi. Karena jika terdapat 
multikolinieritas pada variabel independen akan 
berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan 
dan standar deviasi akan memiliki nilai tak 
terhingga. Pendektesian multikolinieritas dilihat dari 
nilai tolerance atau VIF (Variance Inflation Factor), 
dengan ketentuan apabila nilai VIF > 10, maka 
variabel bebas terjadi multikolinieritas. 
 
Kesimpulan dari Uji Multikolinearitas (Tabel 
Coefficients) dijelaskan dalam tabel berikut : 
 
Tabel 3 
Keputusan Uji Multikolinearitas 
 

Nama 
Variabel 

Nilai 
VIF 

Kesimpulan Keputusan 

Upah 
Minmum 

1,229 > 10 Variabel 
terbebas dari 
asumsi klasik 
multikolinearitas. 

Suku Bunga 1,229 > 10 Variabel 
terbebas dari 
asumsi klasik 
multikolinearitas. 

Sumber : Data diolah 
 
Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas menunjukkan varian dari 
residual yang tidak sama dari satu pengamatan yang 
lain. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas 
dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 
pada grafik scatterplot. Dengan metode ini, suatu 
regresi dapat dikatakan terbebas dari masalah 
heterokedastisitas. Apabila titik-titik (point-point) 
yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang 
teratur (bergelombang, menyebar, dan menyempit). 
Apabila titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 (nol) pada sumbu y. 
 
Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi 
diantara anggota-anggota dari serangkaian 
pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu 
(seperti pada data runtun waktu), yang 
mengakibatkan koefisien korelasi yang didapat 
menjadi akurat. Untuk mengetahui adanya 
Autokorelasi adalah dengan menggunakan uji 
Durbin Watson dengan kriteria : 
a. Jika DW terletak antara du dan (4-dL) atau du < 

DW < (4-dL), maka tidak terdapat autokorelasi. 

b. Jika nilai DW < dL atau DW > (4-dL), maka 
terdapat autokorelasi. 

 
Uji Hipotesis 1 

Hasil Regresi Linear Sederhana untuk 
menguji pengaruh Upah Minimum Kota Kediri 
terhadap Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di 
Sektor UKM di Kota Kediri. Dari hasil pengujian 
dengan menggunakan SPSS 16.0, diperoleh 
persamaan regresi sederhana sebagai berikut : 
 
Y =  42.901,730 + 0,061 X1   
 

Konstanta sebesar 42.901,730 menyatakan 
bahwa jika tidak ada UMR Kota Kediri maka jumlah 
tenaga kerja UKM adalah 42.901,730 jiwa. Koefisien 
regresi sebesar 0,061 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan (karena nilainya positif) Rp 1,- UMR 
Kota Kediri akan meningkatkan jumlah tenaga kerja 
sebanyak 0,061. 

Untuk mengetahui pengaruh besarnya 
Upah Minimum Kota Kediri terhadap jumlah tenaga 
kerja UKM di Kota Kediri yaitu dengan melihat nilai 
Fhitung pada output ANOVA regresi sederhana. 
Berdasarkan output ANOVA diketahui Fhitung sebesar 
7,211 dengan nilai signifikansi 0,075. Karena Sig > 
0,05 maka H01 diterima yang artinya tidak terdapat 
pengaruh antara UMR Kota Kediri terhadap Tenaga 
Kerja UKM dimana hasil ini tidak konsisten dengan 
penelitian Elnopembri (2006). 
 
Uji Hipotesis 2 
 

Hasil Regresi Linear Sederhana untuk 
menguji pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Bank 
Umum Konvensional di Kota Kediri terhadap Jumlah 
Tenaga Kerja yang terserap di Sektor UKM di Kota 
Kediri. Dari hasil pengujian dengan menggunakan 
SPSS 16.0, diperoleh persamaan regresi sederhana 
sebagai berikut : 
 
Y =  26.615, 224 + 2.957, 206 X2   
 

Konstanta sebesar 26.615, 224 menyatakan 
bahwa jika tidak ada Tingkat Suku Bunga Kredit 
Bank Umum Konvensional di Kota Kediri maka 
jumlah tenaga kerja UKM adalah 26.615, 224 jiwa. 
Koefisien regresi sebesar 2.957, 206 menunjukkan 
bahwa setiap penambahan (karena nilainya positif) 
1, 00 % Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Umum 
Konvensional di Kota Kediri akan meningkatkan 
jumlah tenaga kerja sebanyak 2.957, 206 

Untuk mengetahui pengaruh besarnya 
Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Umum 
Konvensional di Kota Kediri terhadap jumlah tenaga 
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kerja UKM di Kota Kediri yaitu dengan melihat nilai 
Fhitung pada output ANOVA regresi sederhana. 
Berdasarkan output ANOVA diketahui Fhitung sebesar 
2,709 dengan nilai signifikansi 0,198. Karena Sig > 
0,05 maka H02 diterima yang artinya tidak terdapat 
pengaruh antara Tingkat Suku Bunga Kredit Bank 
Umum Konvensional di Kota Kediri Kota Kediri 
terhadap Tenaga Kerja UKM dimana hasil ini tidak 
konsisten dengan penelitian Elnopembri (2006). 

 
 

Uji Hipotesis 3 
Hasil Regresi Linear berganda untuk 

menguji pengaruh secara serempak Upah Minimum 
Kota Kediri dan Tingkat Suku Bunga Kredit Bank 
Umum Konvensional di Kota Kediri terhadap Jumlah 
Tenaga Kerja yang terserap di Sektor UKM di Kota 
Kediri. Dari hasil pengujian dengan menggunakan 
SPSS 16.0, diperoleh persamaan regresi berganda 
sebagai berikut : 
 
Y =  18.834,794 + 0,049 X1 + 1.721,130 X2   
 

Konstanta sebesar 18.834,794 menyatakan 
bahwa jika tidak ada Upah Minimum Kota Kediri dan 
Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Umum 
Konvensional di Kota Kediri maka jumlah tenaga 
kerja UKM adalah 18.834,794 jiwa. Koefisien regresi 
sebesar 0,049 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan (karena nilainya positif) Rp 1,- Upah 
minimum Kota Kediri akan meningkatkan jumlah 
tenaga kerja sebanyak 0,049, dan koefisien regresi 
sebesar 1.721,130 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan (karena nilainya positif) 1, 00 % 
Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Umum 
Konvensional di Kota Kediri akan meningkatkan 
jumlah tenaga kerja sebanyak 1.721,130. 

Untuk mengetahui pengaruh secara 
serempak Upah Minimum Kota Kediri dan Tingkat 
Suku Bunga Kredit Bank Umum Konvensional di Kota 
Kediri terhadap Jumlah Tenaga Kerja yang terserap 
di Sektor UKM di Kota Kediri yaitu dengan melihat 
nilai Fhitung pada output ANOVA regresi berganda. 
Berdasarkan output ANOVA diketahui Fhitung sebesar 
5,135 dengan nilai signifikansi 0,163. Karena Sig > 
0,05 maka H03 diterima yang artinya tidak terdapat 
pengaruh secara serempak antara Upah Minimum 
Kota Kediri dan antara Tingkat Suku Bunga Kredit 
Bank Umum Konvensional di Kota Kediri terhadap 
Tenaga Kerja UKM dimana hasil ini tidak konsisten 
dengan penelitian Elnopembri (2006). 

Tidak terdapat pengaruh antara besarnya 
upah minimum Kota Kediri terhadap jumlah 
penyerapan tenaga kerja UKM. Tidak terdapat 
pengaruh antara tingkat suku bunga kredit bank-

bank umum di  Kota Kediri terhadap jumlah 
penyerapan tenaga kerja UKM.Tidak terdapat 
pengaruh secara serempak antara UMR Kota Kediri 
dan tingkat suku bunga kredit bank umum di Kota 
Kediri tehadap jumlah penyerapan tenaga kerja 
UKM. 
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