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Abstrak 

 

Indonesia memiliki penduduk usia produktif mencapai 44,89% dari jumlah total penduduk sehingga 

berimplikasi pada masalah produktivitas tenaga kerja. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu 

sektor yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga informasi distribusi produktivitas tenaga kerja diperlukan 

untuk memberikan gambaran mengenai seberapa besar permintaan tenaga kerja untuk meningkatkan hasil 

produksi. Untuk menganalisis distribusi produktivitas tenaga kerja digunakan konsep temperatur negatif 

distribusi Boltzmann. Konsep temperatur negatif menjelaskan bahwa lebih banyak partikel yang terdistribusi 

pada energi yang lebih tinggi dibandingkan partikel yang terdistribusi pada keadaan energi yang lebih rendah. 

Untuk mengetahui distribusi tenaga kerja Indonesia untuk sektor industri pengolahan digunakan data tenaga 

kerja dan produktivitas tenaga kerja industri besar dan sedang tahun 2008-2013, industri mikro serta industri 

kecil tahun 2010-2015. Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja, semakin banyak tenaga kerja yang 

menempati tingkat produktivitas tersebut.  

Kata-kata kunci: industri, produktivitas, tenaga kerja 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah populasi sebesar 

252,20 juta jiwa dan memiliki penduduk usia produktif yang mencapai 44,89% dari total penduduk ,[1]. 

Besarnya jumlah penduduk usia produktif berimplikasi pada masalah ketenagakerjaan. Masalah 

ketenagakerjaan berkaitan dengan produktivitas yang dimiliki oleh tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja 

merupakan salah satu indikator mengukur tingkat kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Produktivitas 

tenaga kerja didefinisikan sebagai rata-rata tingkat output yang dihasilkan oleh setiap unit tenaga kerja,[2]. 

Tingginya jumlah angkatan kerja di Indonesia tentu membutuhkan lapangan kerja. Salah satu sektor yang 

banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan. Sektor perekonomian di bidang industri 

pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar dalam Produk Domestik Bruto 

Nasional. Sehingga dari sektor ini dapat diketahui kondisi ekonomi Indonesia.  

Termoekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mengaplikasikan hukum-hukum 

termodinamika terhadap teori ekonomi, [3]. Termoekonomi mempelajari fisika statistik untuk diterapkan pada 

sistem ekonomi. Melalui pendekatan fisika statistik dapat diketahui distribusi produktivitas tenaga kerja. Dalam 

hal ini digunakan konsep temperatur negatif distribusi Boltzmann. Konsep temperatur negatif menjelaskan 

bahwa lebih banyak partikel yang terdistribusi pada energi yang lebih tinggi dibandingkan partikel yang 
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 terdistribusi pada keadaan energi yang lebih rendah. Dalam hal ini, tenaga kerja digambarkan sebagai partikel 

sedangkan produktivitas tenaga kerja digambarkan sebagai keadaan energi yang ditempati oleh partikel. 

Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja, semakin banyak tenaga kerja yang menempati tingkat 

produktivitas tersebut.  

Pada makalah ini, data tenaga kerja dan produktivitas untuk setiap golongan industri pengolahan (industri 

besar dan sedang, industri kecil, industri mikro) diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik). Data untuk 

industri besar dan sedang dari tahun 2008-2013, sedangkan untuk industri kecil dan mikro dari tahun 2010-

2015. Kurva distribusi produktivitas tenaga kerja untuk setiap golongan industri menunjukkan hubungan antara 

produktivitas dan jumlah tenaga kerja pada setiap subsektor. Dalam hal ini untuk industri pengolahan terdapat 

24 subsektor. Selain kurva distribusi produktivitas tenaga kerja, grafik eksponential growth diperlukan untuk 

menunjukkan seberapa besar tenaga kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya 

grafik temperatur ekonomi dan fugasitas yang dikalikan dengan jumlah tenaga kerja untuk melihat permintaan 

tenaga kerja untuk setiap industri pengolahan dan perpindahan tenaga kerja antar industri pengolahan.Distribusi 

produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai seberapa besar tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta informasi mengenai golongan industri yang membutuhkan 

tenaga kerja yang banyak untuk meningkatkan hasil produksi. Sehingga dapat dipertimbangkan untuk membuat 

kebijakan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. 

 

TEMPERATUR NEGATIF PADA DISTRIBUSI PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA 

Temperatur negatif 

 
(a)  

(b) 

Gambar 1. (a) Ilustrasi distribusi Boltzmann,[4] (b) Kurva entropi terhadap energi dalam sistem,[5] 

 

Temperatur T merupakan invers dari perubahan entropi S ketika energi dalam sistem U berubah, 

 
1

𝑇
= (

𝜕𝑆

𝜕𝑈
)

𝑁,𝑉
 (1) 

dengan volume V dan jumlah partikel dalam sistem N tersebut dijaga konstan. Ruas kanan pada persamaan 

(1) menggambarkan kemiringan kurva entropi terhadap energi yang ditunjukkan oleh gambar 1. Apabila  sistem 

bernilai positif, kemiringan kurva menjadi positif, temperatur sistem juga akan positif. Begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan gambar diatas, pada saat partikel berada pada dasar lembah , energi minimum dan entropi 

sistem bernilai nol. Partikel-partikel tersebut memiliki energi potensial minimum dan tidak bergerak sama 

sekali sehingga energi kinetiknya nol. Pada kondisi ini, sistem berada pada keadaan stabil dan temperatur sistem 

adalah +0 K. Ketika energi meningkat, entropi sistem meningkat. Sejumlah partikel mulai bergerak menempati 

keadaan energi yang lebih tinggi. Tetapi lebih banyak partikel yang menempati keadaan energi rendah 

dibandingkan keadaan energi tinggi. Temperatur sistem bernilai positif. Ketika energi sistem terus meningkat, 

partikel-partikel terus bergerak menempati keadaan energi yang lebih tinggi sampai pada suatu keadaan dimana 

partikel tersebut tersebar secara merata baik pada lembah maupun bukit energi. Probabilitas menemukan 

partikel menjadi sama pada keadaan energi rendah dan energi tinggi, dan entropi sistem menjadi maksimum. 

Temperatur sistem bernilai tak hingga. Ketika energi sistem masih terus meningkat, partikel-pertikel lebih 

banyak menempati bukit energi. Sehingga lebih banyak ditemukan partikel pada keadaan energi tinggi. Entropi 

sistem cenderung menurun seiring bertambahnya energi sistem. Inilah keadaan temperatur negatif. Pada saat 

energi sistem mencapai maksimum, semua partikel menempati puncak bukit energi. Partikel memiliki energi 

maksimum dan keadaan sistem stabil. Energi potensial maksimum yang dimiliki partikel tidak dapat diubah 

menjadi menjadi energi kinetik karena energi kinetik juga maksimum. Sehingga semua partikel tetap berada di 

puncak dan dapat bergerak sangat cepat. Entropi sistem bernilai nol dan temperatur menjadi -0 K.  
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 Pendekatan Distribusi Tenaga Kerja Melalui Distribusi Boltzmann 

Distribusi tenaga kerja n(c) pada tingkat produktivitas c dapat didekati melalui distribusi Boltzmann. Jumlah 

konfigurasi W untuk menempatkan N tenaga kerja pada tingkat produktivitas tenaga kerja ke- ci dengan 

i=1,2,…K dinyakatakan sebagai berikut : 

 𝑊 =
𝑁!

𝑛1!𝑛2!….𝑛𝐾!
 (2) 

Dengan N menyatakan jumlah tenaga kerja perusahaan dan permintaan efektif D dihitung berdasarkan 

 𝑁 = ∑ 𝑛𝑖
𝐾
𝑖=1  , 𝐷 = ∑ 𝑐𝑖𝑛𝑖

𝐾
𝑖=1  (3) 

Dalam hal ini kita menganggap total tenaga kerja dan total permintaan efektif tetap selama proses alokasi 

tenaga kerja seperti sebuah sistem yang terisolasi dari lingkungan, tidak terjadi pertukaran partikel maupun 

energi antara sistem dan lingkungan. Dengan demikian, jumlah partikel dan total energi yang dimiliki konstan. 

 𝛿𝑁 = ∑ 𝛿𝑛𝑖
𝐾
𝑖=1 = 0 , 𝛿𝐷 = ∑ 𝑐𝑖𝛿𝑛𝑖 = 0𝐾

𝑖=1  (4) 

Untuk mengetahui konfigurasi penempatan tenaga kerja berdasarkan tingkat produktivitas yang memiliki 

probabilitas kemunculan paling besar, dicari sekumpulan ni sedemikian sehingga W maksimum. Karena W 

bilangan yang sangat besar, akan lebih mudah menggunakan ln W yang merupakan fungsi monoton naik. Jika 

ln W maksimum, maka W juga akan maksimum,[6]. 

 ln 𝑊 = 𝑙𝑛 (
𝑁!

𝑛1!𝑛2!….𝑛𝐾!
) (5) 

Untuk mempermudah persamaan digunakan approksimasi Stirling, dan ln W merupakan entropi sistem, 

 S = ln 𝑊 ≅ 𝑁 ln 𝑁 − ∑ 𝑛𝑖 𝑙𝑛
𝑘
𝑖=1  𝑛𝑖 (6) 

Dalam hal ini, konstanta Boltzmann k tidak lagi digunakan karena bentuk persamaan yang akan diperoleh 

merupakan penyesuaian terhadap bentuk persamaan distribusi produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya dengan 

mendiferensiasi S diperoleh  

 δS = δln 𝑊 = ∑ 𝑙𝑛 (
𝑁

𝑛𝑖
) 𝛿𝑛𝑖

𝑘
𝑖=1   (7) 

Dalam hal ini diterapkan dua syarat batas yaitu jumlah tenaga kerja dan total permintaan efektif tetap 

sehingga digunakan dua pengali Lagrange α dan β sebagai berikut  

 𝛿𝑆 − 𝛼𝛿𝑁 − 𝛽𝛿𝐷 = 0  (8) 

Dengan mensubtitusi persamaan 4 dan 7 ke persamaan 8 diperoleh 

 ∑ [𝑙𝑛 (
𝑛𝑖

𝑁
) + 𝛼 + 𝛽𝑐𝑖]

𝐾
𝑖=1 𝛿𝑛𝑖 = 0 (9) 

Karena kondisi tersebut memenuhi untuk nilai ni berapa pun, maka 𝛅ni≠0 dengan demikian diperoleh  

 𝑛𝑖 = 𝑁 exp(−𝛼 − 𝛽𝑐𝑖) = 𝑁 exp (
𝜇

𝑇
−

𝑐𝑖

𝑇
) (10) 

Fugasitas termodinamika menyatakan besarnya konsentrasi yang dimiliki oleh partikel/molekul di dalam 

sistem dinyatakan dengan  

 𝜆 = 𝑒
𝜇

𝑇 (11) 

Sehingga persamaan(10) menjadi  

 𝑛𝑖 = 𝑁𝜆 exp (−
𝑐𝑖

𝑇
) (12) 

 𝑛(𝑐) = 𝑁𝜆 exp (−
𝑐

𝑇
) (13) 

Persamaan 13 menyatakan distribusi tenaga kerja pada berbagai tingkat produktivitas yang berbentuk 

distribusi Boltzmann.Temperatur ekonomi   merupakan besarnya permintaan tenaga kerja pada suatu sistem 

ekonomi berkurang menjauhi nilai maksimum,[7].Dalam sistem ekonomi, temperatur negatif ditandai oleh c* 

yang menunjukkan produktivitas maksimum suatu sektor industri. Temperatur -0K mengindikasikan semua 

tenaga kerja berada pada produktivitas maksimum. 

Kurva eksponential growth menunjukkan seberapa besar jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja di suatu industri. Persamaan eksponential growth sebagai berikut: 

 𝑦 = 𝑎 exp (𝑏𝑥) (14) 

Persamaan 13 mirip dengan persamaan 14 sehingga dapat dituliskan  

 𝑎 = 𝑁𝜆, b = −
1

𝑇
 (15) 

Kondisi Kesetimbangan Dua Sistem 

Dengan menganggap suatu sistem ekonomi terdiri atas dua subsistem, yaitu subsistem A dan subsistem B, 

dan jumlah tenaga kerja subsistem A dan B adalah NA dan NB serta permintaan efektif masing-masing 

subsistem adalah DA dan DB. Jumlah keadaaan makroskopik sistem WA+B adalah  

 𝑊𝐴+𝐵(𝑁𝐴, 𝑁𝐵; 𝐷𝐴, 𝐷𝐵) =
𝑁!

𝑁𝐴!𝑁𝐵!
𝑊𝐴(𝑁𝐴, 𝐷𝐴)𝑊𝐵(𝑁𝐵, 𝐷𝐵) (16) 
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 Dimana N= NA + NB  dan D= DA +DB . Prefaktor pada ruas kanan persamaan (16) menghitung banyaknya 

cara untuk mendistribusikan tenaga kerja diantara dua subsistem. Dengan menemukan entropi dan 

mendiferensiasi entropi seperti pada sub bagian sebelumnya maka diperoleh  

 
1

𝑇𝐴
=

1

𝑇𝐵
 (17) 

 𝛼𝐴 − 𝛼𝐵 = 𝑙𝑛
𝑁𝐴

𝑁𝐵
 (18) 

Kedua ruas dikalikan dengan exp dan mengganti α dengan –μ/T sehingga menghasilkan  

 𝑒𝑥𝑝 (
𝜇𝐵

𝑇𝐵
−

𝜇𝐴

𝑇𝐴
) = 𝑒𝑥𝑝 (𝑙𝑛

𝑁𝐴

𝑁𝐵
) (19) 

Sehingga diperoleh  

 𝑁𝐴𝜆𝐴 = 𝑁𝐵𝜆𝐵 (20) 

Persamaan (20) menyatakan bahwa tidak ada aliran tenaga kerja pada kedua subsistem. Artinya tidak ada 

perubahan jumlah tenaga kerja pada dua subsistem secara keseluruhan dalam kondisi setimbang. Jika 

permintaan tenaga kerja datang dari A ke B maka TA >TB dan berlaku sebaliknya. Jika tenaga kerja berpindah 

dari A ke B maka NA𝛌A > NB𝛌B dan berlaku juga untuk sebaliknya. 

DISTRIBUSI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI 

PENGOLAHAN INDONESIA 

Kurva Distribusi Produktivitas Tenaga Kerja 

• Industri Besar dan Sedang 
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 Gambar 2.Kurva distribusi produktivitas tenaga kerja industri besar 

 

• Industri Kecil 

 
 

  

  

Gambar 3.Kurva distribusi produktivitas tenaga kerja industri kecil 

 

• Industri Mikro 
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Gambar 4.Kurva distribusi produktivitas tenaga kerja industri mikro 

 
Secara umum berdasarkan kurva yang ditunjukkan oleh gambar 2,3 dan 4 diatas untuk setiap golongan 

industri pengolahan terlihat bahwa setelah mencapai produktivitas maksimum  c*  , grafik tersebut langsung 

turun secara drastis tanpa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum 

mencapai produktivitas maksimum jumlah tenaga kerja yang diperlukan cenderung lebih banyak. Sedangkan 

setelah produktivitas maksimum tercapai, tenaga kerja mengalami penurunan secara drastis. Hal yang berbeda 

ditunjukkan oleh kurva industri kecil pada tahun 2010 dan tahun 2011. Setelah mencapai produktivitas 

maksimum, grafik langsung turun drastis tetapi mengalami peningkatan kembali dan terlihat memiliki dua 

puncak yang dominan. Subsektor pakaian jadi pada tahun 2010 dan tahun 2011 berusaha menaikkan jumlah 

tenaga kerja mengimbangi subsektor makanan, pada tahun 2013 subsektor pakaian jadi menjadi subsektor yang 

mengalami produktivitas maksimum. Hal seperti ini bisa saja terjadi dalam sektor industri, setelah mencapai 

produktivitas maksimum, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan drastis, kenaikan kembali dapat 

disebabkan oleh adanya permintaan efektif yang mengindikasikan daya beli masyarakat yang tinggi terhadap 

subsektor tersebut sehingga untuk menaikkan produktivitas diperlukan jumlah tenaga kerja yang lebih besar. 

Secara umum subsektor dengan produktivitas maksimum untuk setiap golongan industri diatas adalah 

subsektor makanan. Sehingga industri makanan memberikan kontribusi yang besar untuk sektor non-migas. 

Industri mikro memberikan produktivitas paling minimum dibandingkan industri kecil, industri besar dan 

sedang tetapi mempunyai jumlah tenaga kerja yang paling besar dibandingkan golongan industri pengolahan 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia kita lebih sering menemukan industri dalam skala rumah 

tangga. Golongan industri ini tidak memerlukan modal yang besar dan mudah dibangun, dimana tidak 

memerlukan IUI (Izin Usaha Industri) cukup dengan mendaftar ke lembaga terkait untuk memperoleh TDI 

(Tanda Daftar Industri) yang diberlakukan sama seperti IUI.  

Untuk industri besar dan sedang nilai produktivitas maksimum naik setiap tahun, sedangkan untuk industri 

kecil dan industri mikro produktivitas yang dihasilkan untuk tahun 2011 turun drastis dan naik kembali di tahun 

2012. Hal ini adanya faktor yang mempengaruhi keberlangsungan industri mikro dan kecil, diantaranya adalah 

keterbatasan modal dan kelemahan dalam penggunaan teknologi. Selain itu, hasil produksi industri mikro dan 

kecil langsung tertuju kepada konsumen sehingga nilai output industri sangat bergantung pada pasar. Seperti 

yang telah diketahui besarnya nilai output akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. 

Kurva Exponential Growth  

• Industri Besar dan Sedang 
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Gambar 5.Kurva exponential growth industri besar dan sedang 

• Industri Kecil 
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Gambar 6.Kurva exponential growth industri kecil 

• Industri Mikro 
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Gambar 7.Kurva exponential growth industri mikro 

 

Kurva eksponential growth menunjukkan seberapa besar jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja di suatu industri. Semakin tajam kenaikan kurva eksponensial, jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi barang atau jasa semakin banyak. Dengan 

demikian, permintaan efektif akan semakin besar yang mengindikasikan daya beli masyarakat yang meningkat.  

Pada industri besar dan sedang, secara umum kurva eksponensial cenderung naik secara tajam yang berarti 

dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan pada industri 

mikro dan kecil kurva ekponensial yang dihasilkan tidak tetap, dimana terdapat kurva yang cenderung landai 

dan kurva yang cenderung naik secara tajam. Jika dibandingkan dengan industri besar dan sedang, kenaikan 

kurva ekponensial pada industri mikro dan industri kecil untuk beberapa periode jauh lebih curam. Hal ini 

menunjukkan bahwa produktivitas industri mikro dan industri kecil sangat bergantung kepada banyaknya 

tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini berarti dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang 

banyak untuk meningkatkan produktivitas. Berbeda dengan industri besar dan industri sedang yang cenderung 

meningkatkan produktivitas dengan memaksimalkan sumber daya yang ada seperti mesin dan peralatan 

produksi. Kurva yang landai mengindikasikan permintaan terhadap tenaga kerja tidak terlalu besar untuk 

meningkatkan produktivitas. Hal ini bisa disebabkan karena keadaan ekonomi industri mikro dan industri kecil 

yang mulai stabil. 

Grafik Permintaan Kerja dan Perpindahan Tenaga Kerja 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

ISBN: 978-602-61045-1-9 346



PROSIDING	SKF	2016 

                                                                                               	
14‐15 Desember	2016 

 Gambar 8. Grafik permintaan dan perpindahan tenaga kerja (a) industri besar dan sedang (b) industri kecil (c) industri 

kecil  

 

Gambar 8 menunjukkan seberapa besar total permintaan tenaga kerja menjauhi nilai maksimum yang 

ditunjukkan oleh garis b pada grafik dan seberapa banyak perpindahan jumlah tenaga kerja pada golongan 

industri tersebut yang ditandai dengan a pada grafik. Huruf a menunjukkan fugasitas yang dikalikan dengan 

jumlah tenaga kerja Nλ sedangkan b menunjukkan temperatur ekonomi T.  

Nilai temperatur ekonomi yang paling rendah ditunjukkan oleh industri besar dan sedang yang berarti 

permintaan tenaga kerja lebih rendah dibandingkan industri lainnya. Permintaan tenaga kerja paling tinggi 

adalah industri mikro kemudian diikuti oleh industri kecil. Permintaan tenaga kerja untuk industri besar dan 

sedang cenderung tetap berbeda dengan industri kecil dan mikro. Permintaan yang besar maupun kecil terhadap 

jumlah tenaga kerja dapat diakibatkan oleh perbedaan permintaan terhadap barang atau jasa. Untuk 

meningkatkan produksi, produsen menambah tenaga kerja.  

Perpindahan tenaga kerja antar golongan industri hampir seimbang. Hal ini dapat dilihat dari grafik 

berwarna biru pada gambar 8. Dimana nilai Nλ berada dalam rentang nilai yang hampir sama. Hal ini 

menunjukkan tenaga kerja dapat mengganti pekerjaan mereka dengan berpindah-pindah dari suatu golongan 

industri ke golongan industri lainnya. 

 

KESIMPULAN 

Untuk setiap golongan industri, sebelum mencapai produktivitas maksimum jumlah tenaga kerja yang 

diperlukan cenderung lebih banyak. Sedangkan setelah produktivitas maksimum tercapai, tenaga kerja 

mengalami penurunan secara drastis. Secara umum subsektor dengan produktivitas maksimum untuk setiap 

golongan industri adalah subsektor makanan.  

Nilai temperatur ekonomi yang paling rendah ditunjukkan oleh industri besar dan sedang yang berarti 

permintaan tenaga kerja lebih rendah dibandingkan industri lainnya. Permintaan tenaga kerja paling tinggi 

adalah industri mikro kemudian diikuti oleh industri kecil. Permintaan tenaga kerja untuk industri besar dan 

sedang cenderung tetap berbeda dengan industri kecil dan mikro. Perpindahan tenaga kerja antar golongan 

industri hampir seimbang. 
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