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ABSTRACT 

 The 4.0 industrial revolution was marked by the enactment of a digital 
economy based on Internet of Things (IoT). Industrial Revolution 4.0 demands 
higher skills and quality of workforce. The focus of the implementation of the 4.0 
industrial revolution in Indonesia is in the food and beverage, textile, chemical, 
electronic and automotive sub-sectors. This study aims to examine and analyze 
the relationship between employment of industrial sectors with economic growth 
in Indonesia provinces in the era of Industrial Revolution 4.0, test and analyze the 
effect of labor absorption in the industrial sector on economic growth in 
Indonesia provinces during the Industrial Revolution 4.0 era. This study uses for 4 
(four) years data from 2013 to 2016 using secondary data obtained from the 
Central Statistics Agency (BPS). Analysis of the relationship and influence of 
employment in the industrial sector and economic growth in Indonesia provinces 
using regression testing and product moment correlation. The results of the study 
obtained a strong relationship but has a non-significant effect between the 
employment of industrial sector labor towards economic growth in Indonesia 
provinces. 

Keywords : Absorption of Labor in the industrial sector , economic growth 
 

1. Latar Belakang 
Revolusi industri 4.0 ditandai dengan berlakunya ekonomi digital yang 

berbasis Internet of Things (IoT). Revolusi industri 4.0 pertama kali 
diperkenalkan oleh pendiri dan Executive Chairman World Economic Forum 
yaitu Prof. Klaus Martin Schwab (Hassim, beritasatu.com,2018).  Melalui 
bukunya  The Fourth Industrial Revolution (2017), ia menyebutkan bahwa dunia 
saat ini berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah 
cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain yang ditandai dengan 
berkembangnya Internet of/for Things yang diikuti dengan teknologi baru dalam 
data sains, kecerdasan buatan , robotic, cloud, cetak tiga dimensi, dan teknologi 
nano, yang kehadirannya begitu cepat.  
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Making Indonesia 4.0 merupakan road map revolusi industry 4.0 yang 
dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dengan lima industri yang jadi fokus 
implementasi industri 4.0 di Indonesia, yaitu industri makanan dan minuman, 
tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia (Kompas.com,2018). Kelima jenis industri 
tersebut ditetapkan menjadi tulang punggung dalam rangka meningkatkan daya 
saing yang sejalan dengan perkembangan industri generasi ke empat, dan 
diharapkan akan menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta 
investasi baru yang berbasis teknologi.  Making Indonesia 4.0 menjanjikan 
pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak 7-19 juta orang, baik di sektor 
manufaktur maupun nonmanufaktur pada tahun 2030, seiring permintaan ekspor 
yang lebih besar. 

Selama 5 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja menurut Lapangan 
Usaha menunjukkan adanya perubahan struktur.  Jumlah tenaga kerja yang 
bekerja di sektor pertanian, dan sektor Pertambangan dan Penggalian 
menunjukkan trend yang semakin menurun, sebaliknya tenaga kerja yang bekerja 
di luar sektor pertanian dan pertambangan menunjukkan trend yang meningkat. 
 Kontribusi PDB sektor industri pengolahan non migas secara relatif adalah 
sama, namun kontribusi subsektor mengalami perubahan. Kontribusi subsektor 
tekstil dan pakaian jadi, serta  subsektor industri elektronik mengalami sedikit 
penurunan walaupun secara nominal nilai PDB yang dihasilkan mengalami 
kenaikan, sedangkan subsektor lainnya menunjukkan peningkatan pada 
kontribusinya. 

Revolusi Industri 4.0 menuntut keterampilan dan kualitas  tenaga kerja 
yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh semakin cepatnya perkembangan 
teknologi informasi yang dikombinasikan dengan globalisasi, sehingga semua 
jenis pekerjaan akan semakin kompleks. Beberapa jenis pekerjaan akan hilang 
disebabkan adanya otomatisasi berbasis teknologi informasi, namun demikian 
beberapa jenis pekerjaan akan tetap bertahan khususnya bidang pekerjaan yang 
berkaitan dengan kemampuan dan keahlian yang bersifat individu. Bidang 
pekerjaan tersebut antara lain sales manager, human resources manager,dan 
psychologists (psikolog). Studi ini akan menganalisis hubungan dan pengaruh 
penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan pertumbuhan ekonomi sebagai 
dampak dari Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. 
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2. Kajian Literatur 
Istilah "Industrie 4.0" berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi 

canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Istilah ini 
kemudian diangkat kembali di Hannover Fair tahun 2011. Working Group on 
Industry 4.0 pada bulan Oktober tahun 2012 memaparkan rekomendasi 
pelaksanaan Industri 4.0 kepada pemerintah federal Jerman, dan selanjutnya 
anggota kelompok kerja Industri 4.0 diakui sebagai bapak pendiri dan perintis 
Industri 4.0. Laporan akhir Working Group Industry 4.0 dipaparkan di Hannover 
Fair tanggal 8 April 2013 (wikipedia.org) 

Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan 
ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Keberhasilan program-program 
pembangunan  sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan 
output  dan pendapatan nasional. Bahkan baik buruknya kualitas kebijakan 
pemerintah dan mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya 
diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkan 
(Jhingan,2003:47). 

Sejalan dengan Todaro, Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan eko- 
nomi suatu negara sebagai : ―Peningkatan kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada 
kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, serta 
penyesuaian ideologi yang dibutuhkan ‖ (Arsyad,2010:277).  

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai  
salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja 
yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan  
pertumbuhan  penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya adalah 
besar; meskipun demikian masih dipertanyakan apakah pertumbuhan penawaran 
angkatan kerja  akan memberikan dampak positif atau negatif  terhadap 
pembangunan ekonomi suatu negara. Dampak tersebut sepenuhnya tergantung 
pada kemampuan sistem  perekonomian untuk menyerap dan secara produktif  
memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan itu selanjutnya 
dipengaruhi oleh tingkat akumulasi modal dan tersedianya input penunjang seperti 
kecakapan manajerial dan administrasi (Todaro,2000:138). 

Lavanya, Shylaja, dan Santhosh dengan studinya tentang Industry 4.0 – 
The Fourth Industrial Revolution menemukan bahwa transformasi digital di era 
revolusi industri 4.0 akan memberikan manfaat bisnis antara lain : 1) mengurangi  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Digital
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hannover_Fair&action=edit&redlink=1
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biaya operasional karena  perangkat terhubung untuk berkomukasi satu sama 
lainnya akan meningkatkankan efisiensi dan perencanaan tenaga kerja lebih baik; 
2) biaya pemeliharaan lebih redah karena pemeliharaan prediktif yang lebih cerdas 
dimungkinkan dengan konektivitas mesin, dengan demikian mengakibatkan 
downtimes mesin berkurang dan biaya pemeliharaan lebih rendah; 3) Peningkatan 
pengambilan keputusan dimungkinkan dengan adanya perangkat lunak industri 
sehingga komunikasi antara pemasok, produsen, dan klien akan menjadi efektif, 
sehingga keputusan yang lebih cepat serta akurat tentang produk mana yang akan 
dibuat dapat diambil; 4) kepuasan pelanggan yang lebih tinggi karena informasi 
penting tentang kecenderungan klien tentang permintaan terhadap produk dapat 
segera disesuaikan.  

Crnjac, Ivica, dan Nikola (2017) melalui studinya yang menganalisis 
tentang From Concept to the Introduction of Industry 4.0, menunjukkan  bahwa 
Revolusi Industri akan mempengaruhi trend baru dalam model bisnis dimana 
perusahaan dapat memilih strateginya sendiri dalam kaitannya dengan tujuan dan 
kemampuan perusahaan. Revolusi industri akan menciptakan kondisi dimana 
industri adalah berkelanjutan, tenaga kerja berkualitas dan berpendidikan, dengan 
demikian akan memberikan dukungan terhadap optimasi seluruh segmen pada 
industri. 

Kopp, Jurgen, dan Jurgen, melalui penelitiannya yang berjudul Why 
Industry 4.0 needs Workplace Innovation : A critical look At The German Debate 
on Advanced Manufacturing menganalisis bahwa pengalaman dari masa lalu 
dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada paradigma desain berpusat pada 
teknologi atau berpusat pada manusia yang berkontribusi pada peningkatan 
berkelanjutan dan jelas dalam daya saing, tetapi dalam beberapa situasi mereka 
bahkan mungkin memiliki dampak negatif. 

Liao, Yongxin, dkk, telah melakukan studi pustaka dengan judul The 
Impact of The Fourth Industrial Revolution : A Cross Country/Region 
Comparison, menyatakan bahwa revolusi indutsri pada awalnya dimaknai sebagai 
periode waktu di mana pekerjaan mulai banyak dilakukan oleh mesin di pabrik 
daripada dengan tangan yang umumnya dilakukan dirumah. 

Kerangka konseptual menjelaskan pengaruh antar variabel, yaitu variabel 
independent dan variabel dependent. Kerangka konseptual dirancang berdasarkan 
landasan teori dan studi empiris dari berbagai tempat secara umum. Kerangka 
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konsep penelitian dalam bentuk diagram sebagaimana terlihat pada Gambar  
berikut :  

 
, 

 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian Model 1 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian Model 2 

 

3. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang menjawab pertanyaan mengenai status akhir dari subjek penelitian 
dan berusaha untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat mengenai 
suatu situasi. Waktu penelitian selama empat tahun yaitu tahun 2013 sampai 
dengan 2016 disebabkan beberapa data untuk tahun 2017 belum tersedia.  
Penelitian ini dilakukan di 34 provinsi yang berada di Indonesia. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis desktiptif 
yaitu teknik analisis  statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang 
telah terkumpul (Sugiyono, 2008:29). Penggunaan analisis deskriptif adalah untuk 
menampilkan dan menjelaskan tabel-tabel, dan grafik-grafik yang berkaitan 
dengan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data. 

 

3.1. Analisis Korelasi Product Moment 

Teknik Korelasi Product Moment digunakan untuk mencari hubungan dan 
membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data yang digunakan adalah 
data interval atau rasio.  Rumus korelasi yang digunakan pada penelitian ini 
adalah : 

Penyerapan Tenaga  
Kerja Sektor Industri 

(X) 
 

Pertumbuhan  
Ekonomi 

(Y) 

Penyerapan Tenaga  
Kerja Sektor Industri 

(X) 
 

Pertumbuhan  
Ekonomi 

(Y) 
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∑  

√∑    
     (Sugiyono, 2009 :230) 

 Dimana : 

 rxy  adalah korelasi antara variabel Penyerapan tenaga Kerja (X)  dengan 
 cvariabel pertumbuhan ekonomi (Y) 

 X = (X1      X) 

 Y = (Y1 – Y) 

 

3.2.  Analisis Regresi Data Panel 

Model Regresi data panel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 
penyerapan tenaga keja terhadap pertumbuhan ekonomi   dapat dinyatakan 
melalui persamaan  sebagai berikut : 

Yit = β0 +  β1 Xit + eit 

Dimana :  

   Y adalah Pertumbuhan Ekonomi di provinsi di Indonesia 
   X  adalah penyerapan tenaga kerja di provinsi di Indonesia 
   β0 adalah intersep 
   β1 adalah koefisien regresi 

  e adalah variabel gangguan 
  i adalah provinsi di Indoneia 
  t adalah tahun 
 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.1 .  Hasil Penelitian 

Analisis korelasi product moment digunakan untuk mencari hubungan dan 
membuktikan hipotesis hubungan variabel penyerapan tenaga kerja sektor industri 
dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui hubungan dan tingkat signifikasi 
antar variabel penelitian ini digunakan software SPSS 22. Berdasarkan hasil 
pengujian dengan tingkat signifikansi  = 0,05 korelasi antara penyerapan tenaga 
kerja sektor industri dengan  pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai sebesar 0,998. 
Hubungan kedua variabel sangat kuat akan tetapi secara statistik diperoleh hasil 
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yang tidak signifikan karena nilainya lebih besar dari 0,05 (Sig ≥ 0,05) maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.1 
 Korelasi  Product Moment Penyerapan Tenaga Kerja Sektor 

Industri dan Pertumbuhan Ekonomi  
 PTK PE 
PTK Pearson Correlation 1 .000 

Sig. (2-tailed)  .998 

N 136 136 
PE Pearson Correlation .000 1 

Sig. (2-tailed) .998  
N 136 136 

 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode regresi data 

panel pada 33 provinsi di Indonesia selama lima tahun. Penggunaan data panel 
pada penelitian ini harus dilakukan pengujian model, untuk menentukan jenis 
pendekatan yang terbaik yang akan digunakan dalam analisisnya. Hasil pengujian 
model yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu regresi data panel dengan 
model Fixed Effect . Pengujian data penelitian menggunakan sofware Eviews 10.  

Tabel 4.2 diperoleh melalui hasil pengujian penyerapan tenaga kerja sektor 
industri (X1) dan pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai R2 sebesar 0,391006 yang 
menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama – sama menjelaskan variasi 
variabel terikat dengan kontribusi sebesar 39,10 persen, sedangkan 60,90 persen 
sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel pada penelitian ini. 

Uji F pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F hitung lebih 
kecil dari 0,05 yang berarti bahwa secara keseluruhan variabel bebas memberikan 
pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji t atau pengujian secara parsial 
berdasarkan Tabel 4.2 nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,7033 atau lebih 
besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 yang berarti variabel penyerapan tenaga 
kerja sektor industri memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat diartikan bahwa tinggi 
rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin akan menambah ataupun 
mengurangi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di Indonesia. 
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Tabel 4.2 
Hasil Pengujian Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Dengan Model Fixed Effect 
 

Variabel Koefisien Std. Eror t- Statistik Probabilitas 
C 5,562565 0,237358 23,43534 0,0000 
X 2,08E-07 5,45E-07 0,381983 0,7033 

  
R-squared  0,544383 Mean dependent var 5,628382 
Adjusted R-squared  0,391006 S.D. dependent var 2,439573 
S.E. of regression 1,903795 Akaike info criterion 4,342747 
Sum squared resid  366,0678 Schwarz criterion  5,092327 
Log likelihood -260,3068 Hannan-Quinn criter.  4,647357 
F-statistic  3,549330 Durbin-Watson stat  3,290408 
Prob(F-statistik) 0,000000       

  
 

4.2  Pembahasan 

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi berkorelasi positip dengan 
penyerapan tenaga kerja seperti yang telah diperoleh dari hasil perhitungan yang 
di tampilkan di Tabel 4.1. Keadaan ini mempunyai makna bahwa bila 
pertumbuhan ekonomi meningkat maka  penyerapan tenaga kerja juga akan 
bertambah. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh  inovasi teknologi 
memerlukan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan kemampuan  untuk 
menciptakan teknologi baru. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan 
kemunculan superkomputer, robot pintar, editing genetik dan perkembangan 
neuroteknologi yang memungkin tenaga kerja untuk mengoptimalkann fungsi 
otak, oleh karena itu demand terhadap tenaga kerja telah bergeser dari tenaga 
kerja yang mengandalkan otot digantikan oleh tenaga kerja yang bekerja dengan 
otak. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti dengan meningkatnya 
permintaan akan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang  
tinggi. 

Pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor industri  terhadap pertumbuhan 
ekonomi di provinsi di Indonesia memperoleh hasil yang tidak signifikan (Tabel 
4.2) dengan nilai probabilitas sebesar 0,7033 lebih besar dari nilai  yang 
ditentukan yaitu sebesar  0,05. Sementara nilai R2 sebesar 0,544383, yang 
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mempunyai arti bahwa penyerapan tenaga kerja sektor industri hanya berpengaruh 
sebesar 54 % terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh penyerapan tenaga kerja 
sektor industri  terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia yang 
tidak signifikan antara lain disebabkan oleh : 

a. Daya saing global yang relatif masih rendah.  

Indonesia juga merupakan salah satu inovator utama di antara negara-negara 
berkembang yang ditunjukkan oleh peringkat ke 31 dan 32 masing-masing dalam 
inovasi dan kecanggihan bisnis. Sebaliknya, negara ini tertinggal jauh di belakang 
dalam hal kesiapan teknologi (peringkat ke 80) meskipun telah membuat 
kemajuan yang stabil selama dekade terakhir, begitu pula masalah kesehatan dan 
pendidikan dasar memerlukan penanganan yang lebih serius. Kemajuan yang 
signifikan juga diperlukan dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja (peringkat ke 
96), yang terseret oleh biaya redundansi yang berlebihan, fleksibilitas penentuan 
upah yang terbatas, dan perwakilan perempuan yang terbatas dalam angkatan 
kerja. 

b. Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Sektor Pertanian  

Revolusi Industri 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai  
pendidikan dan keterampilan yang  tinggi, karena aktivitas yang dilakukan 
merupakan aktivitas yang menuntut pekerjaan otak daripada otot. Penyerapan 
tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2013 adalah sebesar 39.220.261 jiwa 
dan menurun menjadi sebesar 37.770.165 jiwa pada tahun 2016. Penyerapan 
tenaga kerja yang relatif besar di sektor pertanian  mempunyai makna bahwa, 
pertama, sebagian besar penduduk di Indonesia masih mengantungkan hidupnya 
pada sektor ini, dan kondisi ini telah berlangsung sejak dulu, sehingga Indonesia 
di kenal sebagai negara agraris; kedua, sektor pertanian yang berkembang di 
Indonesia pada umumnya adalah pertanian tradisional yang belum menggunakan 
rekayasa teknologi modern, sehingga tidak memerlukan pendidikan yang terlalu 
tinggi.  

c. Pendidikan Tenaga Kerja Yang Relatif Rendah  

Revousi Industri 4.0 mengutamakan komputerisasi pabrik yang membantu 
perusahaan  dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario industri 
melalui empat prinsip dasar yaitu Interoperabilitas (kesesuaian ); Transparansi 
informasi; Bantuan teknis; Keputusan mandiri. Pengimplementasian ke empat 
prinsip dasar idustri 4.0 di atas menuntut skill atau keterampilan atau pendidikan 
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yang tinggi. Revolusi industri 4.0 yang di tandai dengan  kemunculan super 
komputer, robot pintar, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi 
memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Selama kurun 
waktu 4 (empat) tahun kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih di dominasi 
oleh tenaga kerja yang mempunyai pendidikan relatif rendah (Tidak/ belum 
pernah sekolah, Tidak/ belum tamat SD, SD, dan SLTP) yaitu sebesar 60,02 
persen pada tahun 2013 , namun turun menjadi 58,59 persen pada tahun 2016. 
Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (akademi/diploma dan  
universitas ) jumlahnya relatif kecil yaitu hanya sebesar 4,80 persen pada tahun 
2013 dan menjadi 5,51 persen pada tahun 2014. 

d. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia  

Selama 5 tahun terakhir perkembangan nilai ekspor menunjukkan kondisi 
yang tidak begitu baik. Persoalan ekspor -  impor di Indonesia tidak terlepas dari 
sistem perizinan  dan birokrasi yang belum ramah bagi investor.  Ekspor 
merupakan salah satu sumber devisa negara dan ekspor dapat mendorong 
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia memberikan peringkat 
kemudahan berusaha atau  ease of doing business (EoDB) kepada Indonesia di 
posisi ke 72 pada tahun 2017 dari posisi 91 pada tahun sebelumnya. Meskipun 
dunia mengakui Indonesia sebagai salah satu negara tujuan destinasi investasi, 
posisi ini ternyata masih dibawah negara Asean lainya seperti Thailand dan  
Malaysia (Novalius, 2017). 

Sektor yang memiliki nilai ekspor terbesar yakni sektor industri. Peningkatan 
nilai ekspor pada sektor industri di dorong oleh peningkatan produktivitas sektor 
ini sendiri yang akan berdampak pada penurunan harga produk, sehingga produk 
yang dihasilkan di Indonesia dapat bersaing secara kompetitif di pasar 
Internasional. Besarnya pengeluaran untuk impor bahan baku di Indonesia 
diartikan bahwa ketergantungan sektor industri pada bahan baku dari luar negeri 
sangat tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi produksi pada sektor industri di 
Indonesia karena semakin besar biaya produksi suatu barang maka harga barang 
tersebut akan tinggi sehingga persaingan di pasar internasional juga akan semakin 
tinggi 

e. Ketersediaan Energi  

Listrik menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan juga bagi dunia industri 
untuk menggerakkan perekonomian. Kebutuhan akan listrik meningkat setiap 
tahunnya, di sisi lain pasokan listrik sangat terbatas. Peningkatan pelanggan yang 
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tidak dimbangi dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit, kesenjangan yang 
cukup besar antar wilayah di Indonesia dalam hal  penyediaan energi listrik, rasio 
elektrifikasi yang masih rendah di kawasan ASEAN, serta konsumsi listrik per 
kWh per kapita  yang cukup rendah merupakan salah satu faktor  penghambat 
kemajuan sektor industri di Indonesia, yang selanjutnya akan menjadi salah satu 
hambatan dalam pelaksanaan revolusi industri 4.0.  

f. Upah dan Produktivitas  

Produktivitas merupakan faktor utama dalam penentuan kenaikan upah 
minimum.  Pemerintah sebagai pihak ketiga dalam hubungan industrial 
menekankan peningkatan produktivitas untuk mengimbangi kenaikan upah. 
Implikasi dari revolusi industri 4.0 adalah tuntutan produktivitas yang disertai 
dengan penurunan biaya produksi.  

Era revolusi industri 4.0 di warnai dengan adopsi kecerdasan  buatan, 
komputer yang mampu belajar dari data, ketersediaan data raksasa, dan dukungan 
teknologi yang semakin andal, baik dibidang kecepatan internet, teknik 
penyimpanan awan, integrasi ekosistem melalui internet untuk segala hal, yang 
semua itu akan berdampak pada pola penyerapan tenaga kerja.  

 
5. Simpulan dan Rekomendasi 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa : 

1. Hubungan penyerapan tenaga kerja sektor industri dengan pertumbuhan 
ekonomi di provinsi di Indonesia yang dihitung dengan korelasi product 
moment memiliki tingkat hubungan yang kuat dan tidak signifikan, 
Keadaan ini mempunyai makna bahwa bila pertumbuhan ekonomi 
meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah, 

2. Penyerapan tenaga kerja sektor industri memiliki pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia 
berdasarkan hasil pengujian hipotesisis, Kondisi ini dapat disebabkan oleh  
pertama Daya Saing Global yang Relatif Masih Rendah, kondisi ini 
ditunjukkan Indonesia tertinggal jauh di belakang dalam hal kesiapan 
teknologi (peringkat ke 80) meskipun telah membuat kemajuan yang stabil 
selama dekade terakhir, begitu pula masalah kesehatan dan pendidikan 
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dasar memerlukan penanganan yang lebih serius; Kedua Penyerapan 
Tenaga Kerja Tertinggi di Sektor Pertanian, sebagian besar penduduk di 
Indonesia masih mengantungkan hidupnya pada sektor ini dan sektor 
pertanian di Indonesia umumnya adalah pertanian tradisional yang tidak 
memerlukan pendidikan yang tinggi; Ketiga Pendidikan Tenaga Kerja 
yang Relatif Rendah, sbagian besar tenaga kerja di Indonesia mampunyai 
pendidikan yang relatif rendah (Tidak/ belum pernah sekolah, Tidak/ 
belum tamat SD, SD, dan SLTP); Keempat Perkembangan Ekspor dan 
Impor Indonesia, Selama 5 tahun terakhir perkembangan nilai ekspor 
menunjukkan kondisi yang tidak begitu baik, Persoalan ekspor -  impor di 
Indonesia tidak terlepas dari sistem perizinan  dan birokrasi yang belum 
ramah bagi investor; Kelima Ketersediaan Energi, Listrik menjadi 
kebutuhan utama bagi masyarakat dan juga bagi dunia industri untuk 
menggerakkan perekonomian akan tetapi pasokan listrik sangat terbatas; 
Ke-enam, Upah dan Produktivitas, Produktivitas merupakan faktor utama 
dalam penentuan kenaikan upah minimum, Pemerintah sebagai pihak 
ketiga dalam hubungan, Implikasi dari revolusi industri 4,0 adalah 
tuntutan produktivitas yang disertai dengan penurunan biaya produksi, 
Selama ini tuntutan kenaikan upah minimum lebih berfungsi untuk 
mengejar ketertinggalan kenaikan harga. 
 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan uraian pada kesimpulan, maka rekomendasi yang diharapkan 
yaitu : 

1. Peningkatan skill atau ketrampilan dan pendidikan yang tinggi sehingga 
seluruh masyarakat Indonesia memiliki kompetensi terhadap keahlian 
tertentu serta dapat bersaing seiring perkembangan industri dan diharapkan 
akan menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi 
baru yang berbasis teknologi 

2. Menerapkan penggunaan rekayasa teknologi bercocok tanam, pengolahan 
hasil pertanian, kemasan, hingga pemasaran sehingga sektor pertanian 
Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, 

3. Perlu adanya peningkatan kapasitas pembangkit listrik agar kesenjangan 
yang cukup besar antar wilayah di Indonesia dalam hal  penyediaan energi 
listrik, rasio elektrifikasi di kawasan ASEAN, serta konsumsi listrik per 
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kWh per kapita tercukupi, sehingga akan mendorong kemajuan sektor 
industri di Indonesia dan dapat terlaksana revolusi industri 4,0, 
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