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ABSTRAKSI

Husnul Mubarak, Transformasi Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian ke
Sektor Industri (Studi kasus Di Desa Krembung Kecamatan Krembung
Kabupaten Sidoarjo), Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang
Pembimbing : Mochamad Affandi, SE., SU.

Penelitian ini berangkat dari isu global tentang ketahanan pangan akibat
kenaikan harga pangan dunia yang salah satunya disebabkan oleh produksi
pertanian yang semakin berkurang (supply < demand) dibandingkan dengan
jumlah penduduk. Produksi pertanian yang menurun disebabkan beberapa faktor
yaitu sumberdaya manusia yaitu tenaga kerja sektor pertanian yang semakin
berkurang (bergeser ke sektor lain salah satunya sektor industri) dan
sumberdaya alam yaitu jumlah lahan untuk pertanian yang semakin kecil
(pergeseran lahan). Di satu sisi petani dihadapkan pada kebutuhan hidup yang
semakin meningkat yang salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya tanggungan
keluarga yang dimiliki sedangkan disisi lain pendapatan (upah) di sektor
pertanian sangat kecil dibandingkan dengan sektor lain (sektor industri).
Sehingga didapat faktor-faktor yang mepengaruhi tenaga kerja dari sektor
berpindah dari sektor pertanian ke sektor industri (rata-rata upah disektor
pertanian (X1), rata-rata upah disektor industri (X2), luas lahan pertanian yang
dikuasai (X3), tingkat pendidikan (X4), dan (X5) yaitu jumlah tanggungan
keluarga). Dari latar belakang tersebut kemudian diangkat permasalahan yaitu,
pertama faktor-faktor apa yang mempengaruhi tenaga kerja berpindah kerja dari
sektor pertanian ke sektor industri di Desa Krembung Kecamatan Krembung
Kabupaten Sidoarjo, dianalisis menggunakan model logit (binary regression).
Kedua manfaat apa yang diterima oleh tenaga kerja yang berpindah kesektor
industri, dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian variabel (X1, X2, X3, X4) signifikan mempengaruhi Y
sebesar 87,4%. Sedangkan variabel X5 tidak signifikan dikarenakan sebaran
data yang merata antara tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor industri yang
berarti tanggungan keluarga yang dimiliki oleh responden rata-rata sama.
Manfaat yang diterima tenaga kerja yang melakukan transformasi adalah
manfaat tangible yaitu :
1. Upah yang lebih tinggi (37%),
2. Resiko kecil (15%)

Sedangkan manfaat intangible, yaitu :
1. Status sosial yang lebih tinggi (27%),
2. Mendapatkan pengalaman baru atau pengetahuan (12%)
3. Memiliki banyak kenalan (9%).



4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... vii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1. Latar belakang .................................................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah ........................................................................... 13

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................ 13

1.4. Kegunaan Penelitian Penelitian ........................................................... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 15

2.1. Tenaga Kerja ....................................................................................... 15

2.2. Angkatan Kerja .................................................................................... 15

2.3. Tinjauan Teoritis Tentang Mobilitas Tenaga Kerja ............................... 16

a. Teori Ekonomi Tentang Migrasi Desa-Kota

(Model Migrasi Todaro,1995)................................................. 16

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi migrasi ................................ 18

2.4. Teori Penawaran Tenaga Kerja ........................................................... 28

2.5. Teori Permintaan Tenaga Kerja ........................................................... 32

2.6. Rasionalitas dan Model Pengambilan Keputusan ................................ 34

2.7. Pengertian dan Pembagian Sektor Ekonomi........................................ 38

2.7.1. Sektor Pertanian ................................................................... 39

2.7.2. Sektor Industri ...................................................................... 41

2.8. Proses Transformasi Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian

ke Sektor Industri ............................................................................... 43

2.9. Faktor- faktor Penyebab Transformasi Tenaga kerja

Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Industri ............................................. 44



5

2.9.1. Tingkat Upah ........................................................................ 44

2.9.2. Tingkat Pendidikan Formal ................................................... 46

2.9.3. Luas Kepemilikan Lahan ....................................................... 47

2.9.4. Jumlah Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan .......... 49

2.10. Telaah Hasil Penelitian ....................................................................... 49

2.11. Kerangka Konsep Pemikiran................................................................ 52

2.12. Hipotesis ............................................................................................. 54

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................... 56

3.1. Ruang Lingkup Penelitian ...................................................................... 56

3.2. Jenis Penelitian ..................................................................................... 57

3.3. Populasi dan Sampel ............................................................................. 57

3.4. Teknik Pengambilan Sampel ................................................................ 57

3.5. Metode Pengumpulan Data .................................................................. 59

3.6. Identifikasi Variabel dan Ukuran Variabel Pengamatan ......................... 60

3.6.1. Identifikasi Variabel yang Diamati ............................................... 60

3.6.2. Batasan Variabel yang digunakan ............................................... 61

3.7. Spesifikasi Model .................................................................................. 64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..................................... 67

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian....................................................... 67

4.1.1. Keadaan Geografis Daerah Penelitian ........................................ 67

4.1.2. Penggunaan Lahan ..................................................................... 71

4.1.3. Kondisi Pemerintahan Desa ......................................................... 73

4.1.4. Keadaan Penduduk ..................................................................... 74

4.2. Hasil Penelitian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Perpindahan Pekerjaan Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Industri ........... 78

4.2.1. Upah Di sektor Pertanian dan Sektor Industri................................ 79

4.2.2. Luas Lahan yang Dimiliki Responden .......................................... 81

4.2.3. Lamanya Pendidikan Yang di tempuh Responden ....................... 83

4.2.4. Jumlah Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan ................. 84

4.3. Manfaat yang Diperoleh Tenaga Kerja Yang Melakukan Perpindahan

Pekerjaan dari sektor Pertanian Ke Sektor Industri .............................. 85

4.4. Beberapa Alasan Perpindahan Tenaga Kerja dari Sektor Pertanian Ke

Sektor Industri ..................................................................................... 86



6

4.3. Pembahasan ......................................................................................... 90

4.3.1. Faktor yang Mempengaruhi Perpindahan Pekerjaan dari Sektor

Pertanian Ke Sektor Industri ....................................................... 90

4.3.1.1. Analisis Logit ................................................................. 91

4.3.2. Manfaat yang Diterima Oleh Tenaga Kerja Yang Melakukan

Perpindahan Pekerjaan dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri 94

4.4.2.1. Manfaat Yang Bersifat Ekonomis.................................... 95

4.4.2.2. Manfaat Yang Bersifat Non Ekonomis ............................ 96

BAB V KESEIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 98

5.1. Kesimpulan ........................................................................................... 98

5.2. Saran ................................................................................................. 99

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 93

LAMPIRAN



7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domistik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Jawa Timur tahun 2005-2007 ( Juta Rupiah ) ...... 5

Tabel 1.2 Produk Domistik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 – 2007 ................ 7

Tabel 4.1 Penggunaan Luas Lahan di Desa Krembung Tahun 2007 ......... 72

Tabel 4.2 Struktur Penguasaan Lahan Pertanian di Desa Krembung ......... 72

Tabel 4.3 Kesuburan Tanah di Desa Krembung......................................... 73

Tabel 4.4 Susunan Perangkat Desa Krembung ......................................... 73

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin
di Desa Krembung ..................................................................... 75

Tabel 4.6 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
di Desa Krembung ..................................................................... 76

Tabel 4.7 Keadaan Penduduk Menurut Berbagai Mata Pencaharian
di Desa Krembung ..................................................................... 77

Tabel 4.8 Jumlah Jenis Industri di Desa Krembung .................................. 78

Tabel 4.9 Upah Rata-Rata Responden di Sektor Industri di Desa Krembung 80

Tabel 4.10. Luas Lahan yang dimiliki Responden di Desa Krembung .......... 81

Tabel 4.11 Lamanya Pendidikan Yang Ditempuh Oleh Responden
di Desa Krembung ..................................................................... 83

Tabel 4.12 Jumlah Anggota Keluarga Yang Menjadi Tanggungan
Responden di Desa Krembung ................................................ 84

Tabel 4.13 Uji seluruh model (uji G) ............................................................. 91

Tabel 4.14 Uji Masing-Masing Parameter (uji Wald) .................................... 92



8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penduduk Jawa Timur yang bekerja menurut sektor/lapangan
usaha, tahun 2004-2005 ....................................................... 3

Gambar 1.2 Luas Area Lahan Pertanian di Indonesia Tahun 2004-2007 . 4

Gambar 1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Propinsi Jawa Timur Tahun
2005-2007 ............................................................................. 6

Gambar 1.4 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007 .......................................................................... 8

Gambar 1.5 Penggunaan Lahan di Desa Krembung Tahun 2008 ............. 10

Gambar 2.1. Kerangka Keputusan Bermigrasi .......................................... 17

Gambar 2.2. Kurva tingkat upah antara sektor pertanian dan industri ....... 24

Gambar 2.3. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Upah ..... 26

Gambar 2.5. Kombinasi Kedua Barang (Lepas Dan Waktu Senggang)
Dengan Kendala Pendapatan ............................................... 29

Gambar 2.6. Kurva Model Alokasi Waktu .................................................. 31

Gambar 2.7. Kerangka Konsep Pemikiran ................................................ 54

Gambar 4.1. Kondisi Tanah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 ................ 68

Gambar 4.2. Rata-Rata Produksi Padi Sawah dan Ladang
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 (Kw/Ha).............................. 69

Gambar 4.3 Macam-Macam Manfaat Yang Diterima Oleh Responden
di Desa Krembung ................................................................ 86

Gambar 4.4 Alasan Perpindahan Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian
ke Sektor Industri .................................................................. 87

Gambar 4.5 Penyebaran Tenaga Kerja dalam Berbagai Jenis Industri..... 88

Gambar 4.6 Berbagai Alasan Tenaga Kerja yang Tetap Bekerja di Sektor
Pertanian ............................................................................... 89



9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar kuesioner penelitian

Lampiran 2 Data primer hasil penelitian

Lampiran 3 Hasil Logistic Regresion



10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal proses pembangunan di Indonesia telah difokuskan pada

pergeseran aktivitas ekonomi dari semula terkonsentrasi pada sektor pertanian

ke sektor industri atau jasa, yang kemudian lebih dikenal dengan strategi

industrialisasi. Dalam waktu yang relatif cepat proses industrialisasi tersebut

segera menampakkan hasil yang cukup menggembirakan seperti peningkatan

investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan perkapita

dan kesempatan kerja yang bervariasi. Sehingga pada tahun 1993 Indonesia

bersama – sama dengan beberapa Negara Asia Timur lainnya dianggap memiliki

ekonomi ajaib (economic miracle) oleh World Bank karena pertumbuhan ekonomi

yang tinggi tersebut (Yustika, 2002:126). Strategi tersebut juga membawa

dampak pada semakin meningkatnya dominasi sektor industri dibandingkan

sektor pertanian, yang kemudian diikuti oleh pergeseran tenaga kerja dari sektor

pertanian menuju sektor industri (transformasi).

Adanya transformasi (perubahan) struktur produksi dari dominasi sektor

pertanian ke sektor non pertanian (dalam hal ini sektor industri) merupakan salah

satu petunjuk penting terjadinya pembangunan ekonomi. Perubahan produksi ini

walaupun tidak selalu seimbang biasanya diikuti oleh perubahan tenaga kerja

dari sektor pertanian ke sektor industri, dan selanjutnya akan berpengaruh pada

perubahan sosial, dan perubahan perekonomian perdesaan. Kasryno (1984:34)

menyatakan bahwa peningkatan tenaga kerja perdesaan yang

bermatapencaharian di sektor non pertanian terjadi akibat terlemparnya tenaga

kerja dari sektor pertanian, tertariknya tenaga kerja oleh pembukaan kesempatan
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kerja di sektor non pertanian yang tingkat upahnya lebih tinggi dan tergesernya

nilai-nilai di perdesaan yang memandang rendah pekerjaan di sektor pertanian.

Transformasi tenaga kerja yang bersifat sektoral ini biasanya juga diikuti

dengan mobilitas penduduk atau tenaga kerja, hal ini berkaitan dengan

kenyataan adanya dualisme desa-kota perekonomian Indonesia. Dominasi sektor

primer (pertanian) merupakan ciri perekonomian perdesaan, sedangkan

perekonomian perkotaan didominasi oleh sektor non pertanian (perdagangan,

industri dan jasa). Kenyataan ini menyebabkan mobilitas sektoral seringkali

diikuti dengan mobilitas pekerja. Pengertian mobilitas pekerja di sini lebih luas

bila dibandingkan dengan migrasi, yakni selain mengandung pengertian mobilitas

geografis, didalamnya juga terkandung makna mobilitas inter-sektoral atau

mobilitas intra-sektoral.

Salladien (1999:45) mengatakan, bahwa pembangunan struktur ekonomi

Indonesia, ditandai oleh dualisme antara sektor tradisional dan sektor modern.

Sektor tradisional biasanya ditandai dengan kegiatan produktivitasnya rendah

dan padat karya, sedangkan sektor modern biasanya ditandai dengan

produktivitasnya relatif tinggi dan padat modal. Adanya dualisme ini

memungkinkan terjadinya mobilitas desa ke kota (mobilitas penduduk), yang

selanjutnya akan terjadi mobilitas sosial.

Mobilitas tenaga kerja bisa diartikan lebih luas yaitu terserapnya tenaga

kerja dari suatu sektor menuju sektor lainnya. Propinsi Jawa Timur memiliki

komposisi tenaga kerja di sektor pertanian yang dominan, dimana sektor

pertanian sendiri merupakan salah satu penunjang PDRB. Selengkapnya

peranan sektor-sektor penunjang PDRB dalam menyerap tenaga kerja di Jawa

Timur dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :
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Gambar 1.1 : Penduduk Propinsi Jawa Timur yang Bekerja Menurut
Sektor/Lapangan Usaha, Tahun 2005
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Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur (diolah), 2006
.

Besarnya penduduk Jawa Timur yang bekerja di sektor primer (pertanian)

Sebesar 46,83 persen atau 8.199.728 orang, sedangkan sektor industri sebesar

12,29 persen atau 21.34.648 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian

besar penduduk Jawa Timur bekerja di sektor pertanian. Jika dikaitkan dengan

kepemilikan lahan maka hal tersebut berkebalikan dengan jumlah lahan yang

tersedia untuk pertanian atau lahan yang dimiliki oleh petani semakin menyempit

(Lembaga Penelitian Pertanian Indonesia, 2007). Penyebabnya antara lain

jumlah penduduk di perdesaan yang semakin meningkat sehingga kepemilikan

lahan menjadi lebih sedikit (sistem waris), alih fungsi lahan menjadi perumahan

dan industri. Dalam pembangunan sektor pertanian, masalah penguasaan

sumber daya tanah memegang peranan utama, karena faktor tersebut

memberikan peluang kerja dan berusaha bagi keluarga petani. Dengan semakin

mengecilnya penguasaan lahan pertanian berarti pendapatan keluarga petani

semakin terbatas. Untuk itu petani saat ini berusaha mencukupi kebutuhan

hidupnya dengan bekerja di sektor lain atau non pertanian. Kepemilikan lahan
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produksi pertanain di Indonesia semakin menurun, seperti terlihat pada grafik

berikut :

Gambar 1.2 : Luas Area Lahan Pertanian Di Indonesia Tahun 2004 – 2007
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Sumber :Lembaga Penelitian Indonesia 2007, diolah

Tahun 2005 kepemilikan lahan sebesar 11.839.513 Ha, namun pada

tahun berikutnya secara berturut-turut mengalami penurunan sehingga pada

tahun 2007 ini diperkirakan luas lahan tersebut tinggal mencapai 11.757.845 Ha.

Jika dilihat persentase perubahannya maka tampak pada tahun 2005 – 2007

secara berturut-turut sebesar –0,44%, dan – 0,24%. Walaupun penurunan luasan

lahan ini masih dibawah 1 persen, namun perhatian terhadap perubahan yang

menurun ini sudah terjadi secara kontinu, ini maknanya terjadi perubahan atau

alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor lainnya (umumnya untuk industri

dan perumahan).

Dari sisi produksinya, banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor

pertanian tidak diikuti oleh produktifitas sektor pertanian itu sendiri. Hal tersebut

dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (Produk Domistik

Regional Bruto) yang lebih rendah dibanding sektor industri pengolahan.
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Tabel 1.1 : Produk Domistik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2007 ( Juta Rupiah )

2005 2006* 2007**
No. Sektor/lapangan usaha Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pertanian

Pertambangan

Industri pengolahan

Listrik,Gas, dan air

Konstruksi

Perdagangan,hotel&restoran

Pengangkutan,dan komunikasi

Keuangan

Jasa

44.700.984,17

5.024.241,99

70.635.868,95

4.429.541,76

8.903.497,41

74.546.735,68

14.521.814,32

12.666.393,27

20.945.649,24

17,44

1,96

27,55

1,73

3,47

29,08

5,66

4,94

8,17

46.451.473,55

5.455.159,57

72.786.972,17

4.610.041,67

9.030.294,53

81.739.125,02

15.504.939,80

13.611.228,97

22.048.439,03

17,13

2,01

26,84

1,70

3,33

30,14

5,72

5,02

8,13

48.475.377,21

5.932.462,77

75.341.477,65

5.181.802,87

9.067.089,45

89.095.746,67

16.538.453,70

14.678.180,87

23.156.198,68

16,86

2,06

26,21

1,80

3,15

30,99

5,75

5,11

8,06

Jumlah 256.374.726,79 100 271.237.674,31 100 287.466.789,86 100

* = angka diperbaiki
** = angka sementara
Sumber : PDRB Propinsi Jawa Timur 2007

Dilihat dari distribusi PDRB ADHK 2000 maka perekonomian Propinsi Jawa

Timur ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor Perdagangan, hotel dan

restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian. Kontribusi sektor

industri pengolahan pada PDRB Jawa Timur sebesar 26,84% pada tahun 2006

yang akan diperkirakan menurun sampai akhir tahun 2007 menjadi 26,21%.

Sedangkan kontribusi sektor pertanian terus menurun dari tahun 2005 sebesar

17,44% menjadi sebesar 17,13% pada tahun 2006, dan diperkirakan akan

menurun lagi menjadi 16,86% di tahun 2007. Jika kontribusi sektor pertanian

terus menurun sementara jumlah tenaga kerja di Jawa Timur didominasi sektor

pertanian maka pendapatan masyarakat secara riil akan menurun dan

pembangunan dinilai kurang berhasil.

Keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya adalah dapat

berkurangnya jumlah pengangguran atau tingkat pengangguran yang menurun,

sehingga mampu mengatasi gejolak sosial yang ada di masyarakat yang pada

akhirnya dapat menuju pada kegiatan perekonomian yang stabil.
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Gambar 1.3 : Tingkat Pengangguran Terbuka Propinsi Jawa Timur Tahun
2005 – 2007
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Sumber : Indikator Makro Ekonomi Propinsi Jawa Timur Tahun 2007

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur terus meningkat, tahun 2005

sebesar 5,02 kemudian menjadi 5,74 dan diperkirakan kembali meningkat di

tahun 2007 menjadi 6,24.

Salah satu sebab penduduk desa mencari pekerjaan ke sektor lain (ke

kota) adalah terbatasnya kesempatan kerja di sektor pertanian (perdesaan).

Lipton (1980:112) berpendapat bahwa desa yang mempunyai kecenderungan

tinggi bermobilitas adalah desa yang relatif dekat dengan kota-kota besar,

distribusi penghasilan yang tidak merata, proporsi petani tidak mempunyai lahan

tinggi, rendahnya rasio penduduk dan tanah, rendahnya proporsi penduduk yang

melek huruf, dekat dengan jalan raya atau dekat dengan kota-kota kecil yang

mempunyai kemudahan kontak dengan kota-kota besar, dan mempunyai

kemudahan untuk mendekatkan informasi mengenai daerah tujuan.

Menurut Shand (1986:45), adanya peluang bekerja di sektor non pertanian

mendorong petani membuat keputusan untuk mengalokasikan tenaga kerja yang

tersedia menjadi lebih efisien sehingga dapat diasumsikan bahwa dengan tingkat

pendapatan petani yang rendah mereka akan berpindah pekerjaan ke sektor non

pertanian.
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Salah satu wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi industri adalah

Kabupaten Sidoarjo, yang dapat dilihat dari nilai PDRB dan persentase distribusi

Produk Domestik Regional Bruto menurut sektor lapangan usaha atas dasar

harga konstan 2000 antara tahun 2005-2007 sebagai berikut.

Tabel 1.2 : Produk Domistik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 – 2007

2005 2006 2007*
No Sektor

PDRB % PDRB % PDRB %

1 Pertanian 828.350,73 4,1 829.910,69 3,9 831.105,13 3,72

2 Pertambangan & Penggalian 315.759,78 1,56 259.362,16 1,22 165.902,34 0,74

3 Industri Pengolahan 10.061.003,44 49,8 10.355.908,15 48,65 10.579.785,93 47,34

4 Listrik, gas dan Air Bersih 347.668,73 1,72 381.446,03 1,79 418.671,81 1,87

5 Konstruksi 437.684,19 2,17 448.725,34 2,11 456.972,19 2,04

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 4.831.978,63 23,92 5.398.729,96 25,36 6.082.866,99 27,22

7 Angkutan dan Komunikasi 2.230.697,25 11,04 2.360.035,28 11,09 2.441.600,69 10,92

8 Keuangan, Persewaan & Jasa
perusahaan 267.709,75 1,33 276.812,26 1,3 292.861,09 1,31

9 Jasa-jasa 880.511,47 4,36 976.796,72 4,59 1.079.817,59 4,83

PDRB 20.201.363,97 100 21.287.726,59 100 22.349.583,76 100

* = angka sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2008

Sektor yang paling besar menyumbangkan PDRB nya adalah sektor

industri pengolahan, yang memberikan kontribusi secara berurutan dari tahun

2005-2006 yaitu 49,8%, 48,65, dan diperkirakan pada tahun 2007 menjadi

47,34%. Sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 4,1% pada tahun 2005

menurun menjadi 3,9% di tahun 2006 dan diperkirakan menurun lagi pada tahun

2007 menjadi 3,72%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Kabupaten

Sidoarjo memiliki potensi Industri sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari

sektor lain salah satunya adalah sektor pertanian yang kontribusinya terus

menurun.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo paling dominan bekerja di

sektor Industri yang mencapai 37,77%, lebih jelasnya pada gambar berikut:
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Gambar 1.4 : Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007
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Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 (diolah)

Tiga sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor industri

yaitu sebesar 37,77 persen atau 289.316 tenaga kerja, sektor perdagangan

sebesar 23,91 persen atau 183.152 tenaga kerja, kemudian sektor jasa

menyerap tenaga kerja sebanyak 108.488 atau sekitar 14,16 persen. Sedangkan

sektor pertanian hanya menyerap tenaga kerja sebesar 63.532 tenaga kerja atau

sekitar 8,29 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten

Sidoarjo terjadi pergeseran tenaga kerja ke sektor industri.

Menurut Shand (1986:56), sejauh ini ada dua alasan yang mengatakan

bahwa perpindahan kegiatan ekonomi ke sektor non pertanian disebabkan oleh

distress economy (yaitu suatu ekonomi di mana kekurangan kesempatan kerja

dibidang pertanian telah mendorong atau memaksa sebagian penduduk

perdesaan untuk mencari nafkah dibidang lain) atau progressive economy (suatu

ekonomi dimana kesempatan kerja dan tingkat upah yang relatif lebih tinggi

menarik tenaga kerja di bidang pertanian).
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Kondisi distress economy maupun progressive economy merupakan suatu

usaha untuk memperoleh standar hidup yang minimum. Keputusan berpindah ke

daerah perkotaan yang diambil para migran menunjukkan bahwa keinginan untuk

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bila dorongan perpindahan tenaga kerja

begitu tinggi, sementara kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor formal non

pertanian sangat terbatas, maka akan berakibat pada berkembangnya sektor

informal non pertanian, namun biasanya sektor ini masih belum begitu banyak

memberikan perbaikan pendapatan pada sebagian besar tenaga kerja karena

pada sektor ini peluangnya masih terbatas. Kondisi demikian menyebabkan

keinginan sebagian tenaga kerja yang berpindah dari sektor pertanian ke sektor

non pertanian dalam rangka untuk meningkatkan pendapatannya dengan tidak

mudah terwujud.

Kita bisa melihat dari data BPS Pusat bahwa kecilnya kontribusi sektor

pertanian dalam PDB (Produk Domistik Bruto) diikuti dengan penurunan

peranannya dalam menyerap tenaga kerja. Sejak tahun 1993 sampai sekarang

PDB sektor pertanian tidak pernah lebih tinggi dari sektor industri. Menurut

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Republik

Indonesia, kontribusi sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja menurun

dari 63,31% pada tahun 1971 menjadi 55,93% pada tahun 1980, dan akhirnya

menjadi 49,95% pada tahun 1990 dan menjadi 43,7% pada tahun 2007.

Sementara itu, sektor industri manufaktur yang kontribusinya terhadap PDB

cukup besar, kenaikan peranannya dalam menyerap tenaga kerja relatif lebih

cepat. Kontribusi sektor industri manufaktur dalam menyerap tenaga kerja

meningkat dari 7,74% pada tahun 1971 menjadi 11,43% pada tahun 1990. Ini

menunjukkan bahwa pada sektor pertanian masih belum mampu memberikan

dampak terhadap penciptaan kesempatan kerja sehingga banyak tenaga kerja di

sektor pertanian sudah mulai pindah ke sektor industri, meskipun sektor
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pertanian pada masa tersebut masih mampu meningkatkan sumbangan Produk

Domestik Brutonya.

Demikian juga yang terjadi di Desa Krembung Kecamatan Krembung

Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah pertanian yang potensial, data dari

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 menyatakan bahwa

produktivitas padi sawah dan ladang di Kecamatan Krembung merupakan

tertinggi di Kabupaten Sidoarjo terlihat dari produksinya yang mencapai 66,3

kwintal per hektar dan penggunaan lahannya yang paling besar adalah untuk

sektor pertanian.

Gambar 1.5 : Penggunaan Lahan di Desa Krembung Tahun 2008
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Sumber : Monografi Desa Krembung 2008 (diolah)

Tingginya penggunaan lahan untuk sektor pertanian (58,96%) atau 62,9

hektar dan tingginya produktivitas padi ladang dan sawah (66,3 kw/ha) di Desa

Krembung, serta rendahnya penggunaan lahan untuk sektor industri (7,91%)

atau 10 hektar menunjukkan bahwa desa tersebut potensial untuk kegiatan

pertanian. Namun keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian
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menunjukkan terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor

non pertanian dalam hal ini sektor industri.

Tingkat upah tenaga kerja di sektor pertanian di Desa Krembung rata-rata

sebesar Rp.22.500,- perhari yang lebih rendah dibanding dengan upah tenaga

kerja di sektor industri yaitu rata-rata sebesar Rp.30.000,-, Rendahnya tingkat

upah disektor pertanian serta penghasilan yang tidak menentu akibat pengaruh

musim tanam menyebabkan pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian tiap

bulanya semakin kecil. Sedangkan dari sisi pengeluaran tiap bulannya semakin

meningkat yang dikarenakan kenaikan harga-harga bahan pokok, hal tersebut

semakin menambah beban bagi tenaga kerja di sektor pertanian.

Komposisi penduduk usia kerja di sektor industri tahun 2008 adalah 31,4%

yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan yang berada di sektor

pertanian tahun 2008 sebesar 16,74% yang menurun dari tahun-tahun

sebelumnya, serta usianya yang rata-rata diatas 40 tahun. Kondisi tersebut diikuti

dengan kepemilikan lahan di Desa Krembung yang menunjukkan semakin

banyak petani yang memiliki lahan kurang dari 0,1 hektar.

Desa Krembung terletak di Kabupaten Sidoarjo dan dekat dengan Kota

Surabaya, Mojokerto, dan Pasuruan yang merupakan daerah dengan industri

yang besar terlihat dari PDRB nya dimana sektor industri menjadi penopang

perekonomian daerah tersebut. Kondisi tersebut memungkinkan adanya

perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri serta sebagian

diikuti dengan perpindahan tempat tinggal, sesuai dengan pernyataan Lipton

(1980:112) bahwa desa yang mempunyai kecenderungan tinggi bermobilitas

adalah desa yang relatif dekat dengan kota-kota besar, distribusi penghasilan

yang tidak merata, proporsi petani tidak mempunyai lahan tinggi, rendahnya rasio

penduduk dan tanah, rendahnya proporsi penduduk yang melek huruf, dekat

dengan jalan raya atau dekat dengan kota-kota kecil yang mempunyai
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kemudahan kontak dengan kota-kota besar, dan mempunyai kemudahan untuk

mendekatkan informasi mengenai daerah tujuan

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih memegang

peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, akan tetapi pengaruh tekanan

penduduk dan pola penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sangat

bervariasi, baik menurut jenis komoditi maupun waktu (musim) berakibat

terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor yang lain

seperti industri, sektor perdagangan dan jasa, sektor transportasi, sektor

bangunan dan lain sebagainya.

Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri lama-

kelamaan akan menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di perdesaan.

Meskipun penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia semakin

menurun dan kontribusi terhadap pendapatan regional menurun, perubahan

sektor pertanian tidak dapat kita abaikan karena sifat dari negara kita adalah

negara agraris dan untuk menghindari ketergantungan atas barang- barang

pertanian dari negara lain.

Adanya fenomena tersebut, maka penelitian ini dirasa perlu untuk

dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui lebih mendalam tentang faktor-

faktor ekonomi maupun sosial yang dapat mempengaruhi perpindahan tenaga

kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Berdasarkan latar belakang tersebut

maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan memilih judul

“TRANSFORMASI TENAGA KERJA DARI SEKTOR PERTANIAN KE

SEKTOR INDUSTRI (STUDI KASUS DI DESA KREMBUNG KECAMATAN

KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO)”.
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1.2. Perumusan Masalah

Semakin meningkatnya kepadatan penduduk di perdesaan diikuti dengan

terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh penduduk dan tingkat

pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi menyebabkan peluang kerja di

pedesaaan sangat terbatas. Kesempatan kerja yang semakin terbatas ini,

selanjutnya menimbulkan gerak penduduk dari desa ke kota atau dari daerah

yang mempunyai kesempatan kerja yang kecil menuju ke daerah yang

mempunyai kesempatan kerja yang besar dengan berbagai macam motivasinya.

Perpindahan tenaga kerja di desa ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang

potensial meninggalkan desa atau sektor pertanian menuju ke sektor lain (sektor

industri) walaupun demikian, ada juga tenaga kerja yang masih tetap berada di

perdesaan atau ke sektor informal yang ada di desa tersebut. Berkenaan dengan

adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri di Desa

krembung, Kecamatan krembung, Kabupaten Sidoarjo timbul beberapa

pertanyaan yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi tenaga kerja melakukan perpindahan

pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri ?

2. Manfaat apa yang dapat diperoleh oleh mereka yang melakukan perpindahan

pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri Desa krembung,

Kecamatan krembung, Kabupaten Sidoarjo ?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan

di atas, secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perpindahan pekerjaan Desa

krembung, Kecamatan krembung, Kabupaten Sidoarjo dari sektor pertanian

ke sektor industri.
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2. Manfaat yang diperoleh oleh mereka yang melakukan perpindahan pekerjaan

dari sektor pertanian ke sektor industri Desa krembung, Kecamatan

krembung, Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada:

1. Para pembuat kebijakan, sebagai bahan masukan dalam rangka

mengarahkan kebijaksanaan ketenagakerjaan yang ada di perdesaan

maupun yang ada di perkotaan khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan sekaligus sebagai sumber

informasi dalam menunjang penelitian di masa yang akan datang, khususnya

tentang ketenagakerjaan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.13. Tenaga Kerja

Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan Nomor. 14 tahun 1969

mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa

atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan seseorang

dianggap kerja apabila telah mencapai usia 10 tahun tanpa adanya batasan usia

maksimal (Simanjuntak, 1989).

Menurut Rusli (1995) penduduk telah dianggap bekerja apabila

mempunyai usia antara 16-64 tahun. Namun batasan umur maksimal bekerja, di

Indonesia sampai sekarang kurang jelas penetapannya. Hal ini dikarenakan

Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil

penduduk yang mendapat tunjangan hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian

kecil pegawai swasta. Selain itu seringkali tunjangan hari tua yang diberikan

tersebut belum tentu dapat mencukupi kebutuhan hidup setiap harinya.

2.14. Angkatan Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus penduduk tahun 2000,

mendefinisikan kelompok angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15

tahun baik yang bekerja ataupun yang sementara tidak bekerja karena suatu

sebab, misalnya petani yang menunggu masa panen dan pegawai yang

melakukan cuti. Disamping itu mereka tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang

mencari pekerjaan dan mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam

kelompok angkatan kerja. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja adalah

penduduk yang berumur 15 tahun yang hanya bersekolah, mengurus rumah
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tangga dan kegiatan- kegiatan lain yang termasuk tidak aktif secara ekonomi

serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori

bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan (BPS,2000).

Pengertian diatas hampir sama dengan yang dinyatakan oleh

Simanjuntak dalam bukunya pengantar ekonomi sumber daya manusia yang

membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk yang termasuk

dalam kelompok angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Kelompok

angkatan kerja meliputi golongan yang bekerja dan golongan yang mencari kerja.

Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja meliputi golongan yang melakukan

kegiatan bersekolah, yaitu mereka yang kegiatannya hanya dan terutama

bersekolah, mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang mengurus rumah

tangga tanpa memperoleh upah dan kegiatan lain yang tidak aktif secara

ekonomi seperti penerima pendapatan berupa pensiun dan mereka yang

menggantungkan hidupnya pada orang lain.

2.15. Tinjauan Teoritis Tentang Mobilitas Tenaga Kerja

2.3.1. Teori Ekonomi Tentang Migrasi Desa-Kota (Model Migrasi

Todaro,1995)

Salladien (1999c) mengatakan bahwa perubahan struktur sistem suatu

negara dari sifat-sifat agraris menjadi industri modern ada tiga macam:

1. Sumbangan sektor pertanian semakin besar peranannya dalam produksi

nasional.

2. Mereka yang bekerja di sektor pertanian secara absolut jumlahnya dapat

meningkat, namun prosentasenya dalam jumlah lapangan kerja keseluruhan

akan semakin kecil, sebaliknya mereka yang bekerja di sektor lainnya

meningkat.
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3. Sifat produksi di semua bidang akan juga berubah sifatnya, yaitu menjadi

lebih bersifat industrial.

Model Todaro (1995) mengatakan bahwa migrasi berlangsung sebagai

akibat dari perbedaan desa-kota yang lebih mengenai penghasilan yang

diharapkan dari pada penghasilan aktual. Dasar pemikiran utama adalah bahwa

para migran sebagai pembuat keputusan menganggap berbagai kesempatan

kerja yang tersedia bagi mereka sebagai antara, seperti katakanlah, sektor-

sektor di kota dan desa, dan memilih yang paling memberikan penghasilan yang

diharapkan dari migrasi. Penghasilan yang diharapkan diukur dengan (a)

perbedaan pendapatan riil antara peluang kerja di kota dan desa, dan (b)

kemungkinan seorang migran baru untuk mendapat pekerjaan di kota.

Kerangka skematik yang menggambarkan keanekaan faktor yang

mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Keputusan Bermigrasi

Sumber : Todaro, 1995
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Keuntungan yang diciptakan oleh sektor industri perkotaan atau sektor non

pertanian yang tinggi produktivitasnya akan terus meningkatkan proses

pembangunan. Apabila sektor non pertanian tersebut memperoleh keuntungan,

maka dananya akan diinvestasikan kembali oleh para pengusaha.

Kegiatan di atas tersebut akan menciptakan sejumlah kesempatan kerja di

sektor non pertanian dalam hal ini sektor industri. Produksi di sektor tersebut

akan meningkat, dengan demikian pembangunan ekonomi tercipta. Tenaga kerja

di sektor non pertanian makin lama semakin bertambah jumlahnya. Pertumbuhan

sektor non pertanian akan menarik tenaga kerja dari sektor subsisten pedesaan

tradisional. (Juoro, 1983).

Perpindahan peranan sektor pertanian ke sektor non pertanian juga diikuti

dengan perubahan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Akibatnya

daya serap sektor pertanian melemah dan posisinya secara bertahap diambil alih

oleh sektor non pertanian.

2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi

Keputusan untuk migrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda-beda

dan kompleks. Sepanjang migrasi merupakan proses selektif yang

mempengaruhi individu-individu dengan ciri-ciri ekonomis, sosial, pendidikan,

dan demografis tertentu, pengaruh yang relatif mengenai faktor-faktor ekonomis

dan non ekonomis dapat bervariasi, tidak hanya diantara bangsa-bangsa dan

wilayah tetapi juga meliputi pengertian wilayah geografis dan penduduk. Faktor-

faktor non ekonomis yang mempengaruhi migrasi diantaranya adalah :

a. Faktor-faktor demografis, termasuk penurunan angka kematian, dan dalam

waktu bersamaan angka pertumbuhan penduduk desa yang tinggi yang

mengarah pada naiknya kepadatan penduduk desa secara cepat.
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b. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan migran melepaskan diri dari batas-

batas tradisional yang berupa struktur sosial desa yang menghambat.

c. Faktor-faktor budaya, termasuk adanya hubungan-hubungan ‘keluarga luas’

di kota yang menyediakan jaminan finansial awal bagi migran baru, dan

daya tarik.

d. Faktor-faktor fisik, termasuk bencana iklim dan meteorologis seperti banjir,

kekeringan dan kelaparan yang memaksa orang-orang untuk mencari

lingkungan hidup alternatif, dan

e. Faktor-faktor komunikasi, yang merupakan akibat dari peningkatan

transportasi, sistem pendidikan yang berwawasan kota, dan pengaruh

“modernisasi” pengenalan radio, televisi, dan bioskop, yang semuanya

memodifikasi pengaruh “rintangan yang menghambat”.

Kecenderungan faktor-faktor “non ekonomis” ini adalah relevan, namun

sekarang tampak ada kesepakatan yang luas diantara para ahli ekonomi dan non

ekonomi bahwa migrasi dapat dijelaskan terutama dengan pengaruh faktor-faktor

ekonomis. Faktor-faktor ekonomis ini tidak hanya mencakup faktor “pendorong”

standar seperti upah di sektor pertanian yang rendah dan konstan serta faktor

“penarik” yaitu upah kota yang relatif tinggi, tetapi juga “dorongan kembali” yang

potensial (“arus balik”) dari pengangguran di kota yang tinggi.

Menurut Todaro (1995), karakteristik utama orang yang melakukan

migrasi (migran) dapat dibagi dalam tiga kategori umum yaitu: 1) demografis, 2)

pendidikan dan 3) ekonomis.

1) Karakteristik Demografis.

Karakteristik demografis utama migran di kota di negara-negara Dunia

Ketiga adalah bahwa mereka sebagian besar terdiri dari laki-laki muda

belum kawin berusia antara 15 dan 25 tahun. Berbagai penelitian di Afrika

dan Asia menunjukkan bukti kuantitatif mengenai gejala ini.
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2) Karakteristik Pendidikan.

Korelasi positif antara tingkat pendidikan dan migrasi merupakan salah

satu dari temuan-temuan paling konsisten pada penelitian migrasi desa-kota.

Tampak adanya hubungan yang jelas antara tingkat pendidikan yang dicapai

dan kecenderungan untuk bermigrasi, yaitu mereka yang mendapat

pendidikan di sekolah lebih lama, sedangkan yang lain-lain sama, lebih

mempunyai kecenderungan untuk bermigrasi dibandingkan dengan mereka

yang menerima pendidikan yang lebih singkat. Misalnya, dalam suatu studi

di Desa Tambak Rejo Kabupaten Pasuruan dimana penduduk yang

melakukan perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri

rata-rata menamatkan sekolahnya sampai tingkat SMA. Pendidikan

merupakan syarat untuk masuk dalam dunia kerja sektor industri karena

dibutuhkan ijasah untuk melamarnya.

3) Karakteristik Ekonomi.

Sangatlah sulit untuk membuat generalisasi yang cocok tentang ciri-

ciri ekonomis migran. Selama bertahun-tahun prosentase terbesar migran

internal adalah orang-orang tidak mampu, tidak memiliki tanah, dan kurang

trampil, yang peluang kerja di desanya sebagian besar tidak ada. Migrasi

musiman di koloni Afrika merupakan faktor dominan dengan para migran

dari berbagai tingkatan pendapatan yang mencari pekerjaan di kota dalam

jangka pendek. Akan tetapi, belakangan ini dengan munculnya sektor

industri modern di sebagian besar wilayah kota, aset finansial dari para

migran dari pedesaan telah memainkan peran lebih besar, sekurang-

kurangnya sejauh individu-individu yang memiliki sumber finansial lebih

besar dapat bertahan hidup lebih lama sementara mereka mencari

pekerjaan di kota yang sulit diperoleh. Jadi, migran desa tampak berasal dari

dua kelas ekonomi utama:
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(a) buruh tani yang sangat miskin, tidak memiliki tanah, dan buta huruf yang

cenderung “terdorong” ke kota atau wilayah-wilayah desa yang lain dan

(b) pekerja-pekerja yang relatif lebih mampu, lebih berpendidikan yang

cenderung “tertarik” ke arah kota-kota yang lebih besar oleh

kesempatan-kesempatan ekonomi yang menarik. Akan tetapi, di dalam

praktik sangatlah sulit sekali memisahkan faktor-faktor pendorong dan

penarik.

Di dalam kedua kelompok ekonomi tersebut para migran desa yang

relatif miskin masih menonjol di dalam keseluruhan arus menurut

pengertian absolut, bila hanya karena prosentase yang lebih besar

penduduk desa relatif miskin.

Individu yang melakukan migrasi atas pertimbangan untuk memaksimalkan

penghasilan dan juga atas persepsi mereka tentang arus pendapatan yang

diharapkan di perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya diasumsikan pula bahwa

individu yang memilih untuk bermigrasi berusaha untuk memperoleh rata-rata

penghasilan yang berlaku menurut tingkat pendidikannya atau ketrampilannya di

pusat kota yang mereka pilih. Namun demikian, dia dianggap mengetahui

adanya peluang yang terbatas baginya untuk segera memperoleh pekerjaan

yang mendatangkan upah dan kemungkinan bahwa dia akan menganggur

selama periode waktu tertentu. Lebih lanjut, arus pendapatan yang diharapkan

migran ditentukan baik oleh pendapatan yang berlaku di sektor industri dan oleh

kemungkinan mendapat pekerjaan di sektor tersebut dibandingkan

dengan menjadi setengah menganggur di sektor tradisonal atau “sektor informal”

atau menganggur sama sekali.

Tingkat migrasi merupakan akibat positif adanya upah maupun

kesempatan yang lebih tinggi di kota (atau probabilitas) menyebabkan bahwa

setiap perbedaan yang tajam antara upah kota dan desa (di sebagian besar



31

negara sedang berkembang upah di kota pada umumnya tiga sampai empat kali

lebih tinggi dari upah di desa), maka tingkat pemekerjaan di kota yang lebih tinggi

akan memperlebar jurang penggajian dan bahkan mendorong laju migrasi dari

desa ke kota lebih tinggi lagi (Todaro, 1995).

Menurut Todaro karena untuk setiap satu lapangan kerja baru, tersedia 2

atau 3 penduduk desa yang produktif untuk datang ke kota. Jadi, kalau tercipta

100 lapangan pekerjaan yang baru, maka terdapat sebanyak 300 pendatang

baru dan karenanya yang 200 akan menganggur. Suatu kebijakan yang

dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran di kota, namun apa yang terjadi

menjadi sebaliknya yaitu mendorong tidak hanya tingkat pengangguran di kota

yang lebih tinggi tetapi juga menurunkan tingkat keluaran dan penciptaan

lapangan pekerjaan pertanian di desa.

Lebih lanjut mengatakan Todaro (1992) mengatakan ada dua keuntungan

bagi migran yang telah lama tinggal di kota: (a) menghindari adanya masalah

yang mengasumsikan bahwa migran memperoleh rata-rata pendapatan atau

tidak memperoleh upah sama sekali segera setelah bermigrasi, akibatnya adalah

banyak migran setengah menganggur akan dapat mengumpulkan uang dari

sektor tradisional di kota sambil mencari pekerjaan tetap, dan (b) sedikit

memodifikasi asumsi seleksi secara acak karena kemungkinan migran yang

sudah terseleksi bervariasi langsung dengan lama waktu keberadaannya di kota.

Hal ini memungkinkan penyesuaian terhadap fakta bahwa migran yang sudah

lama tinggal di kota biasanya lebih banyak memiliki hubungan dan sistem

informasi yang lebih baik sehingga penghasilan yang diharapkan semestinya

lebih tinggi dari pada pendapatan yang diharapkan dari migran yang baru datang

dengan karakteristik demografis dan ketrampilan yang serupa.

Masalah mobilitas tenaga kerja dapat dipandang sebagai perpindahan

antar sektor pekerjaan maupun perpindahan tempat bekerja antar daerah.
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Perpindahan antar sektor biasanya diikuti dengan perpindahan tempat kerja.

Terjadinya perpindahan tenaga kerja antar tempat umumnya disebabkan oleh

kesempatan kerja yang lebih besar dan tingkat upah yang lebih tinggi pada suatu

daerah dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Perbedaan peluang tersebut

karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata untuk semua

daerah. Pertumbuhan yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi tidaklah

muncul di daerah secara bersamaan, kehadirannya akan terjadi pada beberapa

tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda dan

berkembang melalui saluran yang berbeda pula. Akibat adanya perbedaan

pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi tarikan pertumbuhan ekonomi yang

dapat merangsang bagi tenaga kerja untuk bergerak dan berpindah lapangan

pekerjaan ke arah pusat pertumbuhan tersebut. Dari kondisi tersebut dapat

dikatakan bahwa mobilitas tenaga kerja tidak dapat dilepaskan dari masalah

ekonomi dan kesempatan kerja. Todaro (1995) mengatakan faktor yang paling

dominan seseorang untuk melakukan migrasi adalah pertimbangan ekonomi

yang rasional. Dia mengatakan bahwa ada dua macam mengapa seseorang

mencari pekerjaan yaitu, pertama mendapatkan pekerjaan dan yang kedua ingin

mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan sebelumnya.

Alatas (1995) mengatakan bahwa masalah migrasi merupakan

permasalahan kependudukan yang belum terselesaikan dengan tuntas, karena

faktor yang mempengaruhi sangat kompleks. Migrasi dapat secara langsung

mempengaruhi antar usia maupun pada pasar tenaga kerja. Di lain pihak,

penyebab terjadinya migrasi itu sendiri juga sangat kompleks. Banyak ahli

demografi yang berpendapat, bahwa motif ekonomi merupakan motivasi utama

bagi penduduk untuk melakukan migrasi. Motif ini berkembang karena adanya

perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Salladien (1999a) mengatakan

bahwa harapan penduduk melakukan migrasi adalah untuk memperoleh
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pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan di

daerah asal.

Salah satu teori yang membahas masalah mobilitas tenaga kerja adalah

yang dikemukakan oleh Lewis (1954) yang dilansir oleh Ranis and Fei (1961)

dalam Todaro (1995). Todaro (1995) mengatakan bahwa pada negara-negara

terbelakang penawaran tenaga kerja pada sektor pedesaaan sangat berlimpah

sehingga upahnya subsisten, sedangkan pada sektor perkotaan (industri)

sebaliknya. Petani, buruh , pedagang kecil dan wanita rumah tangga merupakan

tenaga kerja pada upah subsisten. Lebih lanjut, teori itu mengatakan dengan

upah yang subsisten di pedesaan, maka kelebihan investasi sektor industri itu

akan ditanamkan kembali yang pada akhirnya semakin banyak tenaga kerja yang

berpindah dari sektor pedesaan ke sektor perkotaan (industri). Penjelasan

perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri karena adanya

perbedaan upah dapat dilihat pada gambar 2.2. berikut ini:

Gambar 2.2 : Kurva tingkat upah antara sektor pertanian dan industri

Sumber : Bellante and Jackson, 1990

Keterangan:

D1 = Permintaan Tenaga Kerja Sektor Industri

Upah Sektor PertanianUpah Sektor Industri
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S1I = Penawaran Tenaga Kerja sebelum terjadi Perpindahan Sektoral

S2I = Penawaran Tenaga Kerja setelah terjadi Perpindahan Sektoral

W I = Tingkat Upah Awal Sektor Industri

WE = Keseimbangan Tingkat Upah pada Kedua Sektor

DA = Permintaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

S1A = Penawaran Tenaga Kerja sebelum ada Perpindahan Sektoral

S2A = Penawaran Tenaga Kerja setelah ada Perpindahan Sektoral

WA = Tingkat Upah Awal di Sektor Pertanian

Pada gambar 2.2. dapat dijelaskan upah awal di sektor indusri adalah W1.

Karena upah industri lebih tinggi dibandingkan dengan upah sektor pertanian,

maka akan mendorong tenaga kerja sektor pertanian untuk mengadakan

perpindahan ke sektor non pertanian (industri), sehingga tercipta tingkat

pendapatan keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri pada WE.

Tingkat upah yang rendah di sektor pertanian terjadi karena penawaran

tenaga kerja yang melimpah (S1I). Adanya tingkat upah keseimbangan akan

mengakibatkan tenaga kerja di sektor pertanian berkurang yang ditunjukkan

dengan bergesernya kurva penawaran tenaga kerja dari S1A ke S2A di sektor

pertanian. Sebaliknya yang terjadi di sektor non pertanian (industri), penawaran

tenaga kerja meningkat dari S1I ke S2I dimana asumsi yang digunakan adalah

permintaan tenaga kerja tetap.

Dalam kenyataannya di pedesaan keseimbangan demikian tidak pernah

tercapai, akan tetapi yang tejadi adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia

nampaknya cukup banyak dan bahkan berlebihan sehingga menyebabkan

tingkat upah cenderung akan menurun sampai batas minimum (Kasryno, 1984).

Dengan adanya mobilitas tenaga kerja, akan menimbulkan dua dampak

bagi masyarakat pedesaan yaitu: 1) dampak positif dan 2) dampak negatif.
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1) Dampak positif, meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian,

karena pada awalnya sektor pertanian banyak mengandung pengangguran

tak kentara (disqused unemployment).

2) Dampak negatif, terjadinya masalah konsumerisme di masyarakat pedesaan,

hal ini merupakan pengaruh langsung dari pola hidup kota yang dibawa

migran pulang ke desa, karena terpengaruh pada konsumerisme, maka

kebutuhan hidup bertambah besar, di lain pihak penghasilan masyarakat desa

tetap, karena lahan pertaniannya tetap atau bahkan cenderung menyempit.

Akibatnya terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber alam yang

terbatas. Di Indonesia kepemilikan lahan produksi pertanian semakin menurun

dari tahun 2004 seluas 11.922.974 Ha menjadi 11.757.845 Ha di tahun 2007.

Salladien (1999b), mengatakan bahwa dari sudut pandang ekonomi,

mobilitas penduduk akan berdampak:

a. Employment Effects, hal ini timbul karena banyaknya tenaga kerja yang

pindah akan mengakibatkan kurva Supply of Labor bergeser ke kiri atas

(berkurang). Dengan kurva demand yang tetap dan supply bergeser

tersebut akibatnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga berkurang.

Gambar 2.3 : Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Upah

Sumber : Bellante and Jackson, 1990

Tingkat upah Sd
St

D1

QtQd0

Wd

Wt

Jumlah Tenaga Kerja
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Keterangan :

Mula-mula demand of labor adalah D1 dan supply of labor adalah St

sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak Qt. Setelah ada

perpindahan tenaga kerja ke kota supply of labor bergeser menjadi Qd (turun

sebesar Qd Qt)

b. Wage Effects, yaitu efek tingkat upah, perpindahan tenaga kerja dari sektor

pertanian di desa ke kota dapat mengakibatkan naiknya tingkat upah di

sektor pertanian pedesaan. Hal ini disebabkan semakin sedikitnya supply

tenaga kerja di sektor pertanian. Dari gambar 2.3, mula-mula demand of

labor adalah D1 dan supply of labor St sehingga tingkat upah adalah Wt.

Setelah ada perpindahan tenaga kerja ke kota supply of labor menjadi Sd,

sedangkan demandnya tetap, akibatnya jumlah labor yang dibutuhkan

menjadi Qd dan tingkat upah naik menjadi Wd maka terjadi kenaikkan upah

sebesar Wt.Wd.

Dari uraian singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa motif utama

perpindahan tenaga kerja potensial dari desa-kota adalah motif ekonomi, yaitu

untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Perpindahan

tenaga kerja tersebut mempunyai dampak sosial antara lain:

a. Terjadinya konsumerisme

b. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya yang terbatas

c. Kerusakan lingkungan dan

d. Menurunkan nilai sosial.

Sedangkan dampak ekonominya, terjadi penurunan jumlah penawaran

tenaga kerja pedesaan sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja di

sektor pertanian. Pindah pekerjaan keluar desa atau kota menjadi semakin

semarak dalam kurung waktu terakhir ini. Kegiatan di pedesaan yang

mendominasi semua jenis pekerjaan di luar desa telah berkurang perannya,
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sebaliknya pekerjaan diperkotaan merupakan bagian terbesar dari semua

pekerjaan di luar desa. Keadaan demikian terus berlangsung dan secara terus

menerus meningkat kuantitasnya seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan

sektor industri dan jasa serta perdagangan perkotaan.

Berkaitan dengan ini, Salladien (1999b) mengatakan bahwa sebagaimana

diketahui terjadinya suatu mobilitas terhadap tenaga kerja kita sekarang dan

kemudian selalu bermuara sebagai awalnya terjadinya urbanisasi baik propinsi,

antar propinsi bahkan tidak jarang yang menuju ke kota-kota besar seperti

Surabaya, Bandung dan Jakarta. Data Supas (1995) mengidentifikasi sebab-

sebab atau alasan-alasan yang mendorong terjadinya perpindahan tersebut

antara lain: pekerjaan, mencari pekerjaan, pendidikan, perubahan status

perkawinan, ikut suami/isteri/orang tua/anak, ikut saudara kandung/famili lain,

dan alasan-alasan lainnya.

2.16. Teori Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dengan

jumlah tenaga kerja yang telah disediakan oleh pemilik tenaga kerja. Bellante

and Jackson (1990) menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja secara

keseluruhan bagi perekonomian suatu negara sangat tergantung pada (1) jumlah

penduduk negara tersebut (2) prosentase jumlah penduduk yang memilih masuk

dalam angkatan kerja dan (3) jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan

kerja. Lebih lanjut, masing-masing dari ketiga tersebut sangat tergantung pada

upah pasar.

Model penawaran tenaga kerja sebenarnya ada dua analisis yaitu Analisis

jangka pendek dan jangka panjang. Pada model penawaran tenaga kerja analisis

jangka pendek, dimana individu hanya dibatasi dua kegiatan yaitu waktu untuk

bekerja dalam rangka mendapatkan pendapatan dan waktu senggang untuk
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tidak bekerja. Pada model ini, intinya menggunakan dasar pada teori perilaku

konsumen yaitu seseorang dalam pasar komoditi yang mengkonsumsi berbagai

komoditi dalam mencapai tingkat kepuasan yang maksimum sesuai dengan

pendapatan individu tersebut. Pada model penawaran tenaga kerja jangka

pendek ini merupakan model dasar yang menghubungkan antara tingkat upah

dengan waktu yang tersedia bagi individu untuk bekerja atau tidak bekerja. Alat

analisis kurva indiferensi (Indeffrence Curve) merupakan salah satu alat yang

digunakan untuk mengetahui apakah penyediaan tenaga kerja yang dapat

disediakan oleh individu sudah maksimum atau belum. Pada konteks penawaran

tenaga kerja, faktor upah merupakan salah satu faktor yang penting dalam

penyediaan tenaga kerja oleh individu-individu.

Individu akan menggunakan jumlah waktu kerjanya lebih banyak bilamana

terjadi kenaikan tingkat upah, sedangkan jika terjadi penurunan tingkat upah,

maka individu akan mengurangi jumlah waktu kerjanya dan lebih banyak

waktunya digunakan untuk waktu senggang (leisure time), seperti tampak pada

gambar berikut ini.

Gambar 2.5 :Kombinasi Kedua Barang (Lepas Dan Waktu Senggang)
Dengan Kendala Pendapatan

Sumber : Bellante and Jackson, 1990

Upah/ Konsumsi Barang
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P1 P Waktu Senggang
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A
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Keterangan:

BL = Garis Anggaran (Budget Line)

OW = Barang Konsumsi/Upah

OP = Jumlah Waktu yang tersedia

IC = Kurva Indeferensi

P – P1 = Waktu untuk Bekerja

O - P1 = Waktu Senggang

A = Tingkat Kepuasan yang Maksimum

Pada gambar 2.5 menjelaskan seseorang individu akan menggunakan

jumlah waktu kerjanya lebih banyak bilamana ada kenaikan tingkat upah yaitu

ditunjukkan pada titik P ke titik O, dan jika terjadi penurunan tingkat upah,

individu tersebut akan menggunakan waktu senggangnya lebih banyak yaitu

diperlihatkan pada titik O ke titik P. Titik A merupakan tingkat kepuasan yang

maksimum, karena pada titik tersebut terjadi persinggungan antara Budget Line

dengan Curve Indefference atau dengan kata lain titik A merupakan titik pada

tingkat upah OW1 dengan waktu kerja pada PP1 dan waktu senggangnya OP1.

Model ini hanya membahas penawaran tenaga kerja secara individu yang

bersifat jangka pendek. Becker (1965) dalam Bellante and Jackson (1990)

mengembangkan model ini menjadi model penawaran tenaga kerja dalam jangka

panjang yang di kenal dengan Model Alokasi Waktu Keluarga.

Dalam mencapai tingkat kepuasan yang lebih baik atau lebih tinggi, rumah

tangga harus mampu meningkatkan pendapatannya. Untuk itu, sebuah rumah

tangga harus mampu mengalokasikan waktu kerjanya seoptimal mungkin untuk

berbagai macam kegiatan kerja. Dalam rangka meningkatkan pendapatan

tersebut, seseorang harus dapat meningkatkan skala kegiatan usahanya yang

semaksimal mungkin, sebagai contohnya adalah seorang buruh tani. Seperti

nampak pada gambar 2.6 berikut ini:
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Gambar 2.6 : Kurva Model Alokasi Waktu

Sumber : Becker, 1965 dalam Belante and Jackson, 1990

Keterangan:

W = Komoditi W

P = Komoditi P

I = Pendapatan

IC = Kurva Indeferen

A,B,C = Kombinasi Maksimal Dua Jenis pada Tingkat

Pendapatan Tertentu

Gambar 2.6 tersebut merupakan Kurva Model Alokasi Waktu yang

menjelaskan adanya perubahan tingkat pendapatan yang lebih baik dalam usaha

untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimal bagi setiap rumah tangga. Bagi

individu yang ingin meningkatkan pendapatannya maka dia harus mampu

mencari kesempatan untuk dapat mengalokasikan waktunya seoptimal mungkin.

Oleh karena itu, bagi seorang petani yang belum dapat meningkatkan

pendapatannya pada sektor usaha taninya, maka dia akan mencari pendapatan

pada sektor yang lain. Bilamana terjadi kenaikan tingkat upah, maka semakin

banyak tenaga kerja yang akan masuk ke pasar kerja, hal ini sesuai dengan

gambar yang dijelaskan pada gambar 2.6 bahwa semakin tinggi tingkat
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pendapatan yang diperoleh seorang individu, maka tingkat kepuasan untuk

mengkonsumsi suatu barang semakin baik. Keadaan yang demikian ini

merupakan salah satu penyebab terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor

pertanian ke sektor industri.

2.17. Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan akan tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen

terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan

nikmat (utility) kepada si pembeli. Akan tetapi bagi para pengusaha atau majikan

mempekerjakan seseorang itu membantu memproduksikan barang atau jasa

untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, pertambahan

permintaan pengusaha atau majikan terhadap tenaga kerja tergantung dari

pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksikannya.

Permintaan akan tenaga kerja yang seperti itu di sebut derived demand.

Meningkatnya permintaan terhadap rumah misalnya akan menimbulkan

tambahan permintaan terhadap karyawan bangunan, tukang kayu, tukang cat,

tukang instalasi rumah, dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi jumlah

tenaga kerja untuk pengangkutan, pabrik semen dan masih banyak lagi tenaga

kerja yang dibutuhkannya.

Dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa seorang pengusaha tidak

dapat mempengaruhi harga. Disatu pihak, satu perusahaan disebut price taker,

yaitu bahwa dia sendiri tidak dapat merubah harga dengan menaikkan atau

menurunkan produksinya. Di pihak lainpengusaha dapat menjual berapa saja

produksinya dengan harga yang berlaku. Dalam hal memaksimumkan laba,

pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan yang dapat

dipekerjakannya. Simanjuntak (1989) mengatakan dalam fungsi permintaan

untuk satu perusahaan akan tenaga kerja, misalkan jumlah karyawan di suatu
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perusahaan sebanyak 9.900 orang. Pengusaha mempertimbangkan apakah

perlu menambah pekerja menjadi 10.000 orang atau terpaksa mengurangi

jumlah tenaga kerja supaya menjadi 9.800 orang. Yang menjadi pertanyaan

adalah dasar apa yang perlu dipergunakan oleh pengusaha atau majikan

tersebut untuk menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja tersebut ?

Pertama-tama pengusaha perlu memperkirakan tambahan hasil (output)

yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan seratus karyawan.

Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marginal atau marginal

physical product dari karyawan, disingkat MPPL Kemudian pengusaha

menghitung jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan

hasil marginal tersebut. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marginal atau

marginal revenue,di singkat MR yaitu nilai dari MPPL dikalikan dengan harganya

per unit (P). Kemudian pengusaha akan membandingkan MR tersebut dengan

biaya mempekerjakan tambahan seratus karyawan tadi. Jumlah biaya yang

dikeluarkan pengusaha sehubungan dengan mempekerjakan tambahan seratus

karyawan adalah upahnya sendiri (W) dan dinamakan biaya marginal (MC). Bila

tambahan penerimaan marginal lebih besar dari biaya mempekerjakan orang

yang menghasilkannya (W), maka mempekerjakan tambahan orang tersebut

akan menambah keuntungan pengusaha. Dengan kata lain dalam rangka

menambah keuntungan, pengusaha akan terus menambah jumlah karyawan

selama MR lebih besar dari W. Misalkan tenaga kerja terus ditambah sedangkan

alat-alat dan faktor produksi lain jumlahnya tetap, maka perbandingan alat-alat

produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal

menjadi lebih kecil pula sehingga semakin bertambahnya karyawan yang

dipekerjakan, semakin kecil MPPL-nya dan nilai MPPL itu sendiri.
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2.18. Rasionalitas dan Model Pengambilan Keputusan

Semaoen (1992) mengemukakan rasionalitas merupakan postulat yang

dipakai untuk perilaku dasar dari pengambilan keputusan dan mempunyai

peranan penting dalam penyelidikan mengenai pilihan keputusan individu

(individual choice). Bilamana tujuan dan kendala telah diketahui maka

pengambilan keputusan yang rasional akan memilih tindakan yang

menghasilkan manfaat paling baik baginya sesuai dengan berdasarkan kendala

aktual yang dihadapinya. Rasionalitas dapat diterima menurut apa adanya yang

ada pada diri pengambilan keputusan. Harus diakui bahwa tujuan dan kendala

yang ada pada diri pengambil keputusan itu tidak sama antara yang satu dengan

yang lain. Cara yang paling mudah dan umum dipakai dalam menyelidiki perilaku

pengambila keputusan adalah mengasumsikan perilaku tenaga kerja yang

menguntungkan bagi dirinya.

Menurut Hirshleifer (1985), terdapat dua pengertian utama mengenai

rasionalitas yaitu pertama menurut metode dan yang kedua menurut hasilnya.

Menurut metodenya, perilaku rasional adalah tindakan yang dipilih atas dasar

pemikiran yang telah dipertimbangkan dengan matang. Sedangkan menurut

hasilnya perilaku rasional merupakan suatu tindakan yang benar-benar

direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan. Perilaku rasional bersifat

sistematis dan terarah, sementara perilaku tidak rasional cenderung tidak

diramalkan.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan

tenaga kerja dalam memilih suatu pekerjaan apakah bekerja di sektor industri

atau pertanian yang hanya mempunyai dua alternatif keputusan dapat digunakan

model keputusan Binary seperti yang dikemukakan oleh Pindyck and Rubinfeld

(1981). Model keputusan Biner ini bertujuan untuk menghubungkan probabilitas

bersyarat diambilnya keputusan tertentu dengan berbagai faktor penjelas yang
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terdiri dari karakteristik-karakteristik yang dapat diamati. Model Biner dalam

bidang ekonomi kebanyakan dapat diinterpretasikan bersumber dari perilaku

ekonomi yang bertujuan memaksimumkan kegunaan atau keuntungan.

Gujarati (1995), mengemukakan model-model dimana variabel tak bebas

bersifat dikotomi, mengambil nilai 1 atau 0, atau dengan kata lain variabel tak

bebas dummy, jika dinyatakan sebagai fungsi linier dari variabel yang

menjelaskan (yang mungkin bersifat kuantitatif atau kualitatis atau kedua-

duanya) disebut Model Probabilitas Linier (MPL).

Secara matematis seorang tenaga kerja memilih alternatif pertama di beri

nilai 1 (Yi = 1) dan diberi nilai 0 (Yi = 0) jika tenaga kerja memilih alternatif

kedua. Apabila pilihan tenaga kerja dikaitkan dengan nilai faktor-faktor penjelas

Xi, maka dengan menggunaakan I untuk menyatakan individu ke -i maka Model

keputusan biner tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk regresi linier (Pindyck

and Rubinfeld, 1981) sebagai berikut:

Yi =  + Xi + 

Dimana:

Xi = nilai dari atribut untuk individu atau tenaga kerja ke-i

Yi = menyatakan keputusan tenaga kerja untuk memilih salah satu

alternatif

 = faktor pengganggu

Dengan mengasumsikan E() = 0 maka persamaan di atas dapat

diinterpretasikan menjadi:

E(Yi) =  + Xi

Selanjutnya karena Yi hanya terdirir dari nilai 1 dan 0 maka dapat

dispesifikasikan suatu distribusi probabilitas dengan jalan menyatakan Pi =

probabilitas (Yi = 1) dan (1-P) = probabilitas (Yi = 0) maka:

E(Yi) = 1 (Pi) + 0 (1-Pi) = Pi
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Persamaan Regresi Linier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan

besarnya probabilitas tenaga kerja dalam memilih salah satu dari kedua alternatif

yang ada. Slope dari garus regresi mengukur pengaruh pada probabilitas pilihan

pertama dari perubahan suatu unit Xi. Secara formal model probabilitas linier

seringkali ditulis dalam bentuk yang memungkinkan variabel dependen Pi

diinterpretasikan sebagai suatu probabilitas,

Pi =  + Xi bila 0 < + Xi <1

Pi = 1 bila + Xi 1

Pi = 0 bila + Xi 0

Jika Xi tetap (fixed) maka distribusi probabilitas dari  harus sama dengan

distribusi probabilitas dari Yi. (Jika Xi stokastik, distribusi probabilitas akan

menjadi lebih rumit). Dengan demikian maka hubungan antara probabilitas Pi

dan Xi dapat ditentukan dengan menggunakan asumsi bahwa error mempunyai

rerata = 0.

E(i) = (1 -  - Xi) Pi + (1 -  - Xi) (1-Pi) = 0

Dari solusi untuk Pi kita dapatkan bahwa:

Pi =  + Xi

1 - Pi = 1 - - Xi

Variansi error term sekarang dapat dihitung:

E(i) = (1 -  - Xi)2Pi + (-  - Xi)2 (1-Pi)

= (1 -  - Xi)2 ( - Xi) + ( + Xi)2 + (1 -  - Xi)

= (1 -  - Xi) ( - Xi) = Pi (1 –Pi)

atau 2 = E (2) = E (Yi) ( 1 – E (Yi))

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa error term itu heteroscedastic, yaitu

variansi error term itu tidak konstan untuk semua observasi. Observasi-observasi

di mana Pi mendekati 0 atau mendekati 1 akan mempunyai variansi-variansi

yang relatif rendah, sementara observasi-observasi dimana Pi lebih dekat
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dengan ½ akan mempunyai variansi-variansi lebih tinggi. Kehadiran

heteroscedasticity mengakibatkan hilangnya efisiensi tetapi itu sendiri tidak

mengakibatkan taksiran-taksiran parameter yang bias atau inkonsisten. Model

probabilitas linier di atas mempunyai kelemahan yaitu:

1. Tidak ada batasan bahwa 0 + Xi  1

2. Faktor pengganggu adalah heteroscedastic.

Karena kelemahan bentuk linier tersebut, maka model probabilitas di atas

perlu ditransformasikan ke dalam fungsi distribusi yang lain yang memungkinkan

nilai duga dari variabel dependen berada diantar 0 dan 1 untuk berbagai nilai Xi

sehingga nilai-nilai Pi harus merupakan probabilitas yang berada diantara 0 dan

1 dan disertai asumsi bahwa peningkatan nilai-nilai Xi diikuti dengan peningkatan

atau penurunan variabel dependen Yi. Transformasi yang sesuai dengan asumsi

yang diperlukan diatas adalah penggunaan fungsi probabilitas kumulatif (Pindyck

and Rabinfeld, 1981). Distribusi probabilitas ini dapat ditulis sebagai berikut:

Pi = F (+ Xi) = F (Zi)

Dimana F adalah fungsi probabilitas kumulatif dan Xi adalah Stochastic.

Salah satu fungsi probabilitas kumulatif yang sering digunakan untuk

menduga parameter model keputusan Biner adalah fungsi logistic . Model

keputusan Biner yang didasarkan pada fungsi logistik dan dikenal sebagai Model

Logit (Gujarati, 1995). Model Logit ini dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

Log 







Pi
Pi

1
= Zi = + Xi

Menurut Anemiya (1981) dalam Rahayu (1991), bagi tenaga kerja diasumsikan

rasional dan bertujuan dapat menguntungkan bagi dirinya, dimana keuntungan

tenaga kerja memilih salah satu alternatif dari karakteristik masing-masing pilihan

yang berbeda satu sama lain.



47

2.19. Pengertian dan Pembagian Sektor Ekonomi

Yang dimaksud dengan sektor ekonomi adalah bidang ekonomi dimana

penduduk suatu Negara atau daerah melakukan kegiatan produksi dengan

menggunakan satu atau kombinasi beberapa faktor produksi sebagai input untuk

menghasilkan satu atau beberapa jenis output sehingga factor produksi itu

mendapat balas jasa.

Tulisan A. G. B. Fisher (Sadono Sukirno, 1875;75) dalam “International Labour

Review” tahun 1935 mengemukakan pendapat bahwa berbagai negara dapat

berdasarkan persentase tenaga kerja yang berada di sektor primer, sekunder

dan tertier. Pengertian dari ketiga sektor ini sebagai berikut :

1. Sektor primer.

2. Sektor sekunder

3. Sektor tertier .

Arthur Lewis (Boediono, 1999 ; 35) seorang ahli ekonomi klasik yang terkenal

dengan “ model Pertumbuhan Dengan Supply tenaga Tak Terbatas” membagi

kegiatan ekonomi menjadi dua sektor yaitu :

1. Sektor tradisional dengan produktifitas rendah dan sumber tenaga kerja

melimpah.

2. Sektor modern dengan produktifitas tinggi dan sebagai sumber akumulasi

modal.

Pembagian dua sektor tersebut di atas lebih disebabkan kedua sektor tersebut

memiliki sifat yang berbeda dalam melatarbelakangi pertumbuhan dan

perkembangan ekonomi.

Sering kali tinjuan kepustakaan dan laporan–laporan yang membahas tentang

perekonomian terdapat pembagian sektor didalam tiga sektor utama yang lebih

menekankan pada lapangan usahanya yaitu :

1. Kegiatan sektor pertanian ( agriculture )
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2. Kegiatan sektor industri ( manufacture )

3. Kegiatan sektor jasa-jasa ( service )

Apabila melihat klasifikasi sektor dalam PDRB, maka didapatkan pembagian

sektor ekonomi menjadi 9 sektor yaitu : (BPS,2005)

1. Pertanian

2. Pertambangan dan penggalian

3. Industri pengolahan

4. Listrik, Gas dan Air minum

5. Konstruksi atau bangunan

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

7. Pengangkutan dan komunikasi

8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

9. Jasa-jasa

2.7.1. Sektor Pertanian

Pertanian adalah merupakan sejenis proses produksi yang didasarkan

atas proses-proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Para petani mengatur

dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu dalam usahatani (farm).

Sedangkan kegiatan-kegiatan produksi di dalam setiap usahatani merupakan

suatu bagian usaha, dimana biaya dan penerimaan adalah penting (Mosher,

1965). Menurut Mubyarto (1977), pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai

pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana diproduksi bahan

makanan utama seperti beras, palawija, dan tanaman holtikultura yaitu sayur-

sayuran dan buah-buahan. Usaha tani ini dimana sebagian besar adalah untuk

memenuhi konsumsi keluarga dan faktor-faktor produksi atau modal yang

digunakan sebagian besar berasal dari usahatani itu sendiri. Tujuan yang

diinginkan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang besar, sehingga disebut
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sebagai “family farm” (D. Thorner dan B. Kerblay, 1966). Sedangkan ciri pokok

daripada stuktur agraris pedesaan menurut C.F. Sinaga dan White (1979),

adalah sebagai berikut:

1. Daerah dan pertanian Jawa ditandai dengan usaha tani yang luasnya kecil-

kecil.

2. Pemilikan tanah cenderung sempit-sempit tetapi relatif lebih merata.

3. Status atau bentuk pemilikan tanah sangat beragam.

4. Sebagian terbesar usaha tani terdiri dari usaha tani yang digarap oleh pemilik

tanahnya sendiri, bukan penggarap atau penyewa.

5. Proporsi penggunaan tenaga kerja di luar keluarga untuk kegiatan pra panen

sangat besar.

6. Hampir semua tenaga kerja di luar keluarga terdiri dari tenaga upahan atau

bayaran.

7. Untuk semua lapisan masyarakat pedesaan, pendapatan yang berasal dari

kegiatan non pertanian merupakan tambahan pendapatan yang sangat

penting artinya.

8. Hampir setiap rumah tangga di pedesaan Jawa hidup atas dasar apa yang

disebut “extreme occupational multiplicity” dengan suatu pembagian

pekerjaan yang sangat lentur diantara anggota-anggota rumah tangga.

Petani adalah petani pemilik dan penggarap, petani penyewa dan

penggarap, petani penyakap/bagi hasil, yang bertindak selaku pengelola dalam

usaha berbentuk budidaya dan berbentuk usaha keluarga terutama untuk

memenuhi kebutuhan keluarga (Departemen Pertanian, 1986). Sedangkan

keluarga petani adalah rumah tangga petani yang sekurang-kurangnya satu

anggota rumah tangganya melakukan kegiatan bertani/berkebun, menanam

kayu-kayuan, beternak ikan di kolam, keramba, maupun tambak, menjadi

nelayan, melakukan perburuan/penangkaran satwa liar, mengusahakan
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ternak/unggas atau berusaha dalam jasa pertanian (BPS, 1994). Usahatani kecil

yang mengolah lahan tersebut menggunakan semua atau sebagian besar tenaga

keluarganya sendiri dalam kesatuan ekonomi yang mandiri. Namun seringkali

pola pertaniannya tidak atau kurang efisien, tingkat produktivitasnya rendah

sehingga hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan petaninya sendiri (Raanan

Weitz, 1971). Golongan petani tersebut adalah petani kecil pedesaan yang tujuan

pokoknya adalah sekedar dapat mempertahankan hidup. Konsep hidupnya

sebatas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dirinya beserta keluarganya

yang kesemuanya berada dalam taraf minimal. Untuk itu mereka tidak segan-

segan mengolah sebidang lahan miliknya yang luasnya tidak seberapa. Namun

jika terdesak kebutuhan, mereka seringkali menyewakan atau menggadaikan

tanahnya kepada tuan tanah atau para rentenir, atau jika lahan garapannya

sudah tidak ada, mereka akan menjual tenaga pada perusahaan pertanian

komersial guna memperoleh upah sekedarnya (Francis Foland, 1974).

Pelaku ekonomi yang berada di pedesaan ini masih menerima

pendapatan yang relatif rendah, walaupun telah mencurahkan tenaga yang tidak

sedikit. Disisi lain, pekerjaan sebagai petani dianggap sebagai suatu pekerjaan

yang status sosialnya rendah. Hal ini dapat dimengerti karena lapangan

pekerjaan di sektor pertanian tradisional tidak banyak menuntut kepandaian dan

ketrampilan yang tinggi. Modal utama mereka adalah berani bergulat dengan

tanah kotor dan terpanggang sinar matahari (Mubyarto, 1991).

2.7.2. Sektor Industri di Indonesia

Jika kita melihat definisi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik

(1996), maka yang dinamakan industri adalah segala bentuk usaha yang

melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi melalui suatu proses penggunaan

bahan dasar menjadi barang jadi atau dengan kata lain mengolah suatu barang
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dari yang nilainya kurang menjadi lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk di jual

dalam rangka mendapatkan pendapatan.

Budi (1981) mengatakan, berdasarkan jenis barang yang dihasilkan maka

industri dapat dibagi menjadi:

a. Golongan yang menghasilkan barang-barang pemenuhan pasar yang

dikerjakan melalui proses teknis dan dapat langsung di jual kepada

konsumen, seperti kompor dan cangkul.

b. Golongan yang menghasilkan barang-barang berdasarkan suatu kreasi seni

atau kerajinan, seperti batik, perhiasan, ukiran, patung, anyam-anyaman,

keris dan lain-lain.

c. Golongan yang menghasilkan barang-barang pemenuhan kebutuhan industri

besar atau menengah yaitu industri yang bekerja melalui proses teknis dan

hasilnya dijual kepada industri lain, misalnya industri suku cadang kendaraan

bermotor, travo, radio dan lain-lain.

d. Golongan yang berlokasi di desa-desa yaitu industri kecil yang memenuhi

kebutuhan wilayah akan jasa atau perusahaan tertentu, misalnya reparasi

radio, televisi, industri tempe dan tahu, kerupuk, kue, gula kelapa dan lain-

lain.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (1999), industri di bagi dalam

empat bagian yang berdasarkan atas jumlah tenaga kerja yang terserap:

a. Jumlah tenaga kerja 100 orang ke atas tergolong dalam industri besar

b. Jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang tergolong industri sedang

c. Jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang tergolong industri kecil, dan

d. Jumlah tenaga kerja antara 1 – 4 orang tergolong industri rumah tangga.
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2.20. Proses Transformasi Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian ke Sektor

Industri

Struktur angkatan kerja Indonesia ditandai dengan terjadinya perubahan

lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri. Keadaan ini tentu

saja berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi yang terjadi, yaitu kontribusi

sektor industri yang cukup besar terutama di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai

47,34% dibandingkan sektor pertanian yang hanya 3,72%. Kontribusi sektor

industri yang tinggi diperoleh dari hasil produksi yang tinggi pula dari sektor

tersebut, sedangkan untuk dapat memproduksi dengan skala yang besar

dibutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit akibatnya terbukanya lapangan kerja

di sektor industri. Tenaga kerja di Sidoarjo sendiri mayoritas adalah tenaga kerja

industri yaitu mencapai 37,77% atau sekitar 289.316 tenaga kerja sedangkan di

sektor pertanian hanya sebesar 8,29% atau 63.532 tenaga kerja. Dari data

tersebut terlihat bahwa sektor industri memberikan daya tarik yang besar

terhadap tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo dengan banyaknya jumlah industri

di Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan dan Mojokerto.

Akibat berkembangnya hubungan komersial di pedesaan di samping telah

mengakibatkan semakin kecilnya kemungkinan petani miskin ikut serta dalam

proses produksi pertanian, rupanya telah merangsang inisiatif dikalangan mereka

untuk mencari alternatif yang mereka ciptakan, hal ini dapat dilakukan oleh

mereka yang mengalami perpindahan dengan usaha-usaha petani miskin

“menjajakan” tenaga mereka, bahkan memasuki sektor pertanian (dalam hal ini

sektor industri), sampai keluar wilayah desa bahkan wilayah kecamatan dalam

kelompok-kelompok kerja yang terorganisir. Akan tetapi, alternatif yang bisa

dijangkau oleh lapisan ini, ternyata bukanlah alternatif yang benar-benar mampu

menghidupi mereka sehingga mereka yang tidak dapat tertampung pada sektor

industri, akan terlempar ke sektor informal. Sedangkan bagi mereka yang tidak
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mampu bertahan pada sektor informal akan kembali ke sektor pertanian.

(Tjiptoherijanto, 1997)

2.21. Faktor- faktor Penyebab Transformasi Tenaga kerja Dari Sektor

Pertanian Ke Sektor Industri

Perubahan struktur perekonomian nasional yang mengarah ke

industrialisasi, mengakibatkan wilayah pedesaan juga mengalami imbasnya .

Terlihat dari struktur perekonomian di pedesaan yang pada mulanya didominasi

oleh sektor pertanian, namun secara bertahap peran pertanian tersebut makin

menurun terlihat dari jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang semakin

menurun dan rata-rata sudah berumur lebih dari 40 tahun.

Menurut Soekartawi (1995) pergeseran atau transformasi tenaga kerja

dari sektor pertanian ke sektor non pertanian menjadi kompleks, apabila terdapat

keyakinan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya faktor pendukung dari sektor

pertanian. Misalnya karena ketidakseimbangan antara permintaan dan

penawaran tenaga kerja di sektor pertanian itu sendiri.

Menurut Kasryno (1984) ada dua penyebab utama pergeseran atau

transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pertama,

tenaga kerja tersebut terlempar dari sektor pertanian. Kedua, mereka tertarik

pada terbukanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian dengan harapan

dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik.

2.9.1. Tingkat Upah

Landasan sistem pengupahan di Indonesia seperti yang diungkapkan

oleh Simanjuntak (1985) diatur dalam undang- undang 1945 pasal 27 ayat 2 dan

pada prinsipnya sistem pengupahan haruslah:

1. Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

2. Mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang.
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3. Memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktifitas kerja

dan pendapatan nasional.

Produktifitas penduduk khususnya tenaga kerja tidak terlepas dari

terpenuhinya kebutuhan fisik minimum atau kebutuhan hidup minimum pekerja

maupun keluarganya. Kebutuhan hidup minimum tersebut menjadi dasar

perhitungan upah minimum regional yang harus diberikan kepada para pekerja

(Tjiptoherijanto, 1997).

Untuk itu dalam meninghkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah

mengeluarkan peraturan mengenai upah minimum regional (UMR). Upah

minimum regional ini dilandasi pada kebutuhan fisik minimum (KHM) serta

disesuaikan dengan kondisi daerah setempat (Tjiptoherijanto,1997).

Pendapatan merupakan faktor terbesar keluarnya tenaga kerja dari sektor

pertanian, karena sektor pertanian tidak mampu menawarkan upah yang

memadai, sektor pertanian juga tidak dapat memberikan jaminan kepastian upah

terhadap tenag kerja. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kasryno

(1984) bahwa motivasi ekonomi merupakan faktor dominan keluarnya tenaga

kerja dari sektor pertanian menuju sektor non pertanian.

Seperti yang dijelaskan Teori Insider- outsider bahwa tidak seluruh

pekerja berada posisi yang sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan.

Pekerja pada sektor primer pada umumnya memiliki sedikit kemampuan untuk

menentukan posisi mereka. Pada umumnya mereka mempunyai tingkat keahlian

yang sangat terbatas, seperti pekerja kasar (buruh) dan dibayar dengan tingkat

upah yang rendah. Sebalikya pekerja pada sektor sekunder dan tersier memiliki

lebih banyak kesempatan untuk menentukan posisi mereka (bargaining position)

karena memiliki tngkat keahlian yang tinggi dan mendapat bayaran yang sangat

baik (Melberg, 1992).
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2.9.2. Tingkat Pendidikan Formal

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan

untuk bekerja dan kecenderungan untuk bekerja sesuai dengan yang dinginkan

semakin besar. Namun yang menjadi masalah adalah kurang seimbangnya

penyebaran sarana dan prasarana pendidikan antara daerah pedesaan dan

perkotaan (Tjiotoherijanto, 1997).

Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas

tenaga kerja. Data yang dikumpulkan baik oleh BPS maupun studi lainnya

memperlihatkan bahwa tenaga kerja tidak terdidik masih mendominasi struktur

tenaga kerja di Indonesia walaupun tidak terjadi peningkatan dalam kurun waktu

belakangan ini. Pendidikan juga merupakan salah satu investasi dalam modal

manusia, karena pada hakekatnya adalah pengorbanan pada masa kini untuk

memperoleh keuntungan oada masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan

itu sendiri harus melibatkan suatu bagian waktu, yang mengurangi kesempatan

untuk menghasilkan yang lain. Karena itu tidak berlebihan kalau pendidikan

harus menjadi sasaran utama dalam pembangunan. Upaya pemerintah dalam

meningkatkan pendidikan masyarakat antara lain yang diwujudkan dengan

perencanaan wajib belajar 9 tahun serta adanya peningkatan anggaran belanja

negara untuk sektor pendidikan (BPS, 2000).

Prinsip investasi pendidikan adalah mengeluarkan sejumlah dana untuk

biaya pendidikan, dan hilangnya kesempatan memperoleh penghasilan selama

proses investasi berlangsung.

Pendidikan bukan hanya menambahkan pengetahuan tetapi juga dapat

meningkatkan ketrampilan bekerja, sehingga produktifitas kerja pun juga

meningkat. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap

kemampuanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada
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disekitarnya, sehingga orang tersebut akan lebih mudah menerima

perkembangan baru (Simanjuntak, 1985).

Menurut Kasryno (1984) pendidikan yang tinggi juga akan memungkinkan

seseorang untuk memiliki kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga

tenaga kerja tersebut dapat memilih pekerjaan yang dianggap lebih sesuai

dengan pendidikannya serta tingkat pendapatan yang dianggap lebih baik. Jadi

seseorang akan bekerja pada jenis pekerjaan dengan imbalan yang layak sesuai

dengan tingkat pendidikannya.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tjiptoherijanto, (1997)

bahwa variasi dalam tingkat pendidikan membawa dampak pada variasi dalam

tipe lapangan pekerjaan. Tenaga tidak terdidik cenderung memasuki bidang

pekerjaan yang tergolong kasar atau blue color seperti pertanian, perikanan,

pertambangan, pertukangan dan lain sebagainya. sementara itu tenaga kerja

terdidik memasuki pekerjaan yang tergolong profesional atau white color.

Secara sektoral, efisiensi kerja padsa sektor industri semakin meningkat

karena pengalaman serta tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor ini relatif

tinggi. Sedangkan pada sektor pertanian hanya menampung tenaga kerja yang

berpendidikan rendah, karena untuk memasuki pekerjaan di sektor pertanian

tidak diperlukan persyaratan yang berat dan keahlian khusus serta pendidikan

yang tinggi.

2.9.3. Luas Kepemilikan Lahan Pertanian

Menurut Sastraadmaja (1986), masalah pokok yang selalu dihadapi

sektor pertanian dewasa ini dapat digolonnkan menjadi dua hal besar. Pertama,

adalah terbatasnya lahan pertanian yang dapat diusahakan. Kedua, Karena

penduduk bertambah dengan cepat yang menyebabkan sejumlah besar keluarga

memiliki dan mengolah luas lahan yang relatif sempit.



57

Di pedesaan, kemiskinan berkorelasi dengan penguasaan lahan

pertanian. Keadaan ini dapat dilihat pada buruh tani yang sebagian besar

memiliki lahan dengan ukuran yang sempit atau bahkan tidak memiliki lahan

sama sekali, maka buruh tani tersebut mempunyai tingkat pendapatan yang jauh

lebih rendah apabila dibandingkan dengan petani yang mempunyai lahan

pertanian yang luas. Dengan lahan yang sempit buruh tani dan petani gurem

lebih mengandalkan kegiatan berburuh di luar sektor pertanian dalam mencukupi

kebutuhan rumah tangganya. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh buruh tani ini

semakin parah, mengingat perkembangan upah riil cenderung menurun

sementara kebutuhan hidup keluarga semakin naik.

Penyempitan lahan pertanian di Indonesia khususnya di pulau Jawa

sebagai sentra pertanian, diantaranya disebabkan oleh adanya distribusi

penduduk Indonesia yang tidak merata. Dimana lebih dari 59,99 persen

penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, sehingga banyak lahan- lahan

pertanian yang berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk, tempat hiburan,

sekolah dan sarana- sarana pelayanan masyarakat lainnya sebagai akibat

besarnya jumlah penduduk. Hal inilah yang membuat lahan pertanian menjadi

semakin sempit dan mahal. Sehingga petani tidak lagi mampu membeli dan

memiliki lahan pertanian. Dengan demikian keterbatasa lahan pertanian

merupakan faktor penyebab utama semakin banyaknya petani yang “

terhempas”dari sektor primer (Sutomo, 1995).

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tjiptoherijanto (1997) bahwa

distribusi penduduk antar pulau di Indonesia dapat dikatakan masih tiadak

seimbang. Pulau Jawa yang hanya sekitar 4 persen dari seluruh area di

Indonesia dihuni oleh 60 persen penduduk Indonesia. Sebaliknya pulau

Kalimantan yang lebih besar daripada pulau Jawa hanya dihuni oleh 5,1 persen

penduduk Indonesia
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2.9.4. Jumlah Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

Setiap anggota keluarga merupakan kewajiban bagi kepala keluarga untuk

dicukupi kebutuhannya terutama kebutuhan primer (makanan, pakaian dan

rumah). Dalam mencukupi kebutuhan keluarga, seorang kepala keluarga harus

memiliki kekayaan yang diperoleh dari penghasilan dalam bekerja. Sehingga

jumlah anggota keluarga mempengaruhi kekayaan yang harus dimiliki oleh

seorang kepala keluarga, artinya semakin banyak anggota keluarga yang masih

tergantung kebutuhan hidupnya maka dibutuhkan pendapatan yang lebih tinggi

pula.

Seperti dikemukaan pada teori tentang mobilitas tenaga kerja diatas bahwa

semakin tinggi upah maka akan mendorong tenaga kerja dari sektor tertentu ke

sektor lainnya. Artinya seorang kepala keluarga akan melakukan perpindahan

pekerjaan jika dodorong oleh kebutuhan keluarga semakin banyak dan ada faktor

penarik yaitu tingkat upah yang lebih tinggi di sektor lain.

Disisi lain memiliki tanggungan keluarga tidak selamanya membebani,

karena dalam jangka panjang tanggungan keluarga tersebut akan membantu

untuk mencari pekerjaan dan meringankan ekonomi keluarga.

2.10. Telaah Hasil Penelitian

Dari sebuah gambaran tentang masalah tenaga kerja yang ada di

pedesaaan, sering kali dikemukakan bahwa angka pertambahan penduduk yang

tinggi akan menyebabkan berlimpahnya tenaga kerja. Ini dikarenakan faktor

sektor pertanian tidak mampu untuk menampung seluruh tambahan tenaga kerja

di daerah pedesaan, angka bekerja tidak penuh (bekerja kurang dari 35

jam/minggu) pada tahun 1990 menunjukkan angka sebesar 33,1 % untuk

angkatan kerja laki-laki dan 59,1% untuk angkatan kerja wanita (Salladien,

1999c). Besarnya angka bekerja tidak penuh di pedesaan menggambarkan
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tentang kurangnya kesempatan kerja di pedesaan khususnya dalam bidang

pertanian.

Hasil Penelitian Oberai (1983),

Penelitian yang berjudul Causes and Consequences of Internal Migration

(penyebab dan konsekuensi dari migrasi internal) mengungkapkan bahwa salah

satu faktor yang utama mengapa seseorang melakukan mobilitas dari daerah

yang mempunyai kesempatan ekonomi yang terbatas (daerah miskin) menuju

pada daerah yang memiliki kesempatan ekonomi yang lebih besar karena

adanya harapan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan

sebelumnya dan juga diakibatkan adanya kepincangan distribusi pemilikan tanah

sehingga pada desa-desa dimana distribusi tanah sangat tidak merata

mengalami tingkat mobilitas yang lebih tinggi.

Hasil penelitian Abustam (1989)

Penelitian yang berjudul Gerak Penduduk, Pembangunan dan Perubahan

Sosial mengatakan bahwa perpindahan penduduk atau tenaga kerja kasus yang

terjadi di daerah Sulawesi Selatan pada komunitas padi sawah, sangat

dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor dibawah ini antara lain:

1. Luas pemilikan lahan pertanian yang semakin sempit yang dikuasai oleh

petani di desa.

2. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan atau beban

bagi keluarga di desa.

3. Tingkat pendidikan bagi petani yang semakin rendah sehingga

pengetahuan dan teknologi yang lebih baik belum ada pada petani di desa.

4. Kesempatan kerja dan berusaha di luar sektor pertanian yang semakin

terbuka sedangkan kesempatan kerja di desa semakin sulit.
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Ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, yaitu upah dan kesempatan kerja

yang lebih luas yang menentukan seseorang tenaga kerja di sektor pertanian

(desa) untuk melakukan perpindahan atau migrasi ke sektor non pertanian (kota).

Hasil penelitian Gusti (1990)

Penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas

Tenaga Kerja Intergenarasi Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Non Pertanian (

Kasus di Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Bali),

mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas tenaga kerja

intergenerasi dari sektor pertanian ke sektor non pertanian dipengaruhi oleh dua

faktor; pertama, faktor pendorong yaitu status penguasaan lahan garapan, luas

lahan garapan orang tua, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan,

tingkat pendidikan anak dan yang kedua, faktor penariknya berupa tingkat upah

di sektor non pertanian relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan upah di

sektor pertanian.

Hasil Penelitian Mantra (1991)

Penelitian yang berjudul Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa Ke Kota di

indonesia mengatakan bahwasanya mobilitas penduduk di Indonesia pada

migran non permanen atau sikuler motif utamanya adalah dalam rangka untuk

meningkatkan pendapatan. Penelitian ini dilakukan pada 6 kota besar di

Indonesia tahun 1985 di peroleh hasil antara lain: sekitar 25 % keluarga para

migran berasal dari keluarga tidak memiliki lahan pertanian, bahkan migran

sirkuler di Kota Palembang sekitar 46,5% berasal dari keluarga tanpa lahan.

Lebih lanjut, bahwa kekuatan pendorong seseorang mencari pekerjaan dengan

meninggalkan daerahnya karena akibat ketidakpuasan penduduk dalam sektor

pertanian, kurangnya kesempatan kerja, terbatasnya fasilitas pendidikan dan

sempitnya rata-rata kepemilikan tanah. Daerah dengan dominasi pertanian

khususnya pada sawah yang jaraknya dekat dengan kota, baik ibu kota propinsi
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maupun kabupaten/kota maka sangat mungkin terjadinya mobilitas. Jarak

tempuh migran dan intensitas mobilitas penduduk non permanen, juga adanya

kemudahan-kemudahan lain dalam transportasi menunjukkan adanya hubungan

yang nyata.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan

untuk bermigrasi ada dua faktor. Pertama faktor pendorong, misalnya sempitnya

luas pemilikan lahan pertanian yang dikuasai, jumlah anggota keluarga yang

menjadi tanggungan, upah di sektor pertanian, kesempatan kerja di sektor

pertanian dan yang kedua faktor penarik, misalnya kesempatan kerja di sektor

industri lebih besar dan upah di sektor industri relatif lebih tinggi.

2.11. Kerangka Konsep Pemikiran

Salah satu ciri dari negara sedang berkembang adalah terjadinya

perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri, dimana setiap

kebijaksanaan ekonomi atau sosial yang mempengaruhi penduduk suatu

wilayah, baik di pedesaan maupun perkotaan akan secara langsung maupun

tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pendapatan di desa atau di kota

sehingga kebijaksanaan yang di buat oleh pemerintah akan mempunyai

kecenderungan untuk mempengaruhi sifat dan besarnya arus migrasi.

Salah satu faktor pembatas (limiting factor) yang dimiliki oleh rumah tangga

petani di pedesaan adalah sempitnya kepemilikan luas lahan pertanian. Rumah

tangga petani yang menggarap lahan pertanian yang sempit, hampir sebagian

besar pendapatannya berasal dari usaha tani, terutama usaha tani padi dan

selebihnya pada sektor non pertanian (industri). Kegiatan di sektor industri bagi

golongan penggarap lahan sempit adalah kegiatan upahan seperti buruh industri.

Pada dasarnya pendapatan seseorang tergantung dari waktu kerja yang

dicurahkan dan tingkat upah per waktu yang diterima. Keadaan yang demikian ini
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akan mempunyai dampak terhadap curahan waktu kerja petani di sektor

pertanian yang selanjutnya akan menurunkan pendapatan bagi keluarganya.

Sementara untuk angkatan kerja cenderung meningkat yang berdampak pada

semakin banyaknya jumlah pengangguran dan pada gilirannya akan menjadi

masalah di pedesaan.

Peranan kegiatan sektor industri dalam menunjang pendapatan rumah

tangga petani, dapat dilihat dari banyaknya penduduk desa yang tidak bekerja

lagi pada sektor pertanian akan tetapi mereka sudah banyak bergeser ke sektor

industri, kondisi yang demikian ini disebabkan adanya tingkat upah yang berlaku

di sektor industri relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan upah yang berlaku

di sektor pertanian, dan juga kondisi yang demikian ini juga didukung dengan

adanya kekuatan hukum yang mengatur tentang tingkat Upah Minimum

Kabupaten (UMK) yang berlaku pada suatu daerah. Disamping di pengaruhi oleh

tingkat upah yang relatif lebih tinggi, perpindahan tenaga kerja dari sektor

pertanian ke sektor industri juga dipengaruhi oleh kesempatan kerja yang lebih

luas pada sektor industri dan tingkat pendidikan para pekerja. Tenaga kerja di

pedesaan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung untuk meninggalkan

pekerjaan yang ada pada sektor pertanian, dan memilih bekerja di luar sektor

pertanian. Secara skematis kerangka konsep penelitian ini disajikan pada bagan

berikut:
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Gambar 2.7 : Kerangka Konsep Pemikiran

Sumber : Penulis, 2008

2.12. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka konsep penelitian di atas, untuk

mengarahkan jalannya penelitian, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja melakukan perpindahan

pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri adalah:

a) Upah rata-rata perbulan di sektor industri berpengaruh positif terhadap

perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.
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Semakin tinggi upah rata-rata perbulan pada sektor industri, maka tenaga

kerja semakin terdorong untuk melakukan perpindahan pekerjaan.

b) Jumlah anggota rumah tangga yang menjadi beban tanggungan keluarga

berpengaruh positif terhadap perpindahan tenaga kerja dari sektor

pertanian ke sektor industri. Semakin banyak jumlah beban tanggungan

per rumah tangga petani, maka tenaga kerja semakin terdorong untuk

melakukan perpindahan pekerjaan.

c) Luas lahan pertanian yang dikuasai petani berpengaruh negatif terhadap

perpindahan tenaga kerja. Semakin sempit luas lahan garapan per rumah

tangga petani, maka tenaga kerja semakin terdorong untuk melakukan

perpindahan pekerjaan.

d) Tingkat pendidikan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap

perpindahan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga

kerja, maka tenaga kerja semakin terdorong untuk melakukan

perpindahan pekerjaan.

e) Upah rata-rata perbulan di sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap

perpindahan tenaga kerja. Semakin rendah upah rata-rata perbulan di

sektor pertanian, maka tenaga kerja semakin terdorong untuk melakukan

perpindahan pekerjaan.

2. Manfaat yang akan diterima oleh tenaga kerja yang melakukan perpindahan

pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri adalah manfaat yang

bersifat ekonomis ataupun non ekonomis.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui transformasi tenaga kerja

dari sektor pertanian ke sektor industri di Desa krembung, Kecamatan krembung,

Kabupaten Sidoarjo. Lingkup penelitian ini dibatasi oleh :

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Krembung, Kecamatan Krembung,

Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Adapun alasan pemilihan desa

Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo karena penelitian ini

bersifat kasus, dengan kasus perpindahan tenaga kerja dari tenaga kerja di

sektor pertanian ke sektor industri di Desa Krembung, Kecamatan Krembung,

Kabupaten Sidoarjo, di mana lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive)

di desa tersebut. Penentuan lokasi tersebut dipertimbangkan setelah diadakan

observasi pendahuluan dan pertimbangan-pertimbangan lain bahwa daerah

tersebut merupakan:

1. Daerah pertanian dengan lahan pertanian yang subur dengan sistem irigasi

yang baik.

2. Desa Krembung dekat dengan industri kecil, sedang dan besar di Surabaya,

Mojokerto, Pasuruan dan Sidoarjo.

3. Penduduk di daerah penelitian ini banyak melakukan perpindahan pekerjaan

khususnya dari sektor pertanian ke sektor industri

b. Lingkup Studi

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh upah rata-rata perbulan di

sektor industri, upah rata-rata perbulan di sektor pertanian, jumlah anggota

keluarga yang ditangung, luas lahan pertanian yang dimiliki, dan tingkat
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pendidikan tenaga kerja, terhadap pilihan pekerjaan di sektor industri atau sektor

pertanian, serta manfaat yang diterima oleh tenaga kerja yang melakukan

transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan tipe

penelitian kasus dan menggunakan metode survei untuk menjelaskan pengaruh

antara upah rata-rata perbulan di sektor industri, upah rata-rata perbulan di

sektor pertanian, jumlah anggota keluarga yang ditangung, luas lahan pertanian

yang dimiliki, dan tingkat pendidikan tenaga kerja, terhadap pilihan pekerjaan di

sektor industri atau sektor pertanian di suatu daerah tertentu saja dalam hal ini di

Desa Krembung dengan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan untuk

melihat manfaat yang diterima oleh para tenaga kerja yang telah berpindah dari

sektor pertanian ke sektor industri Desa krembung, Kecamatan krembung,

Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode deskriptif.

3.3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini seluruh angkatan kerja yang

bekerja baik yang melakukan perpindahan dari sektor pertanian ke sektor industri

maupun yang tetap di sektor pertanian, jumlah populasi yaitu sebesar 440 dan

diambil 15 % sebesar 66 orang, yang terdiri dari 33 orang tenaga kerja yang

tidak pindah dari sektor pertanian dan 33 orang tenaga kerja yang pindah dari

sektor pertanian ke sektor industri.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil agar

mendapatkan data maka ada tiga faktor yang harus diperhatikan (Mantra, 1987):
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1. Derajat keseragaman (degree of homogenity) dari populasi. Semakin

seragam populasi maka semakin kecil sampel yang akan diambil.

2. Presisi yang dikehendaki oleh peneliti. Semakin tinggi tingkat presisi yang

dikehendaki maka semakin besar sampel yang harus diambil. Sampel besar

cenderung akan memberikan pandangan yang lebih mendekati nilai

sesungguhnya.

3. Biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Semakin besar biaya, tenaga dan

waktu yang tersedia, maka akan semakin besar sampel yang akan diambil

dan tingkat presisi yang dikehendaki menjadi tinggi.

Penentuan jumlah sampel sesuai dengan pendapat Arikunto (1996:134).,

bahwa jika subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga

penelitian merupakan penelitian populasi. Jika subyeknya besar dapat diambil

10-15% atau 20-50% atau lebih tergantung kemampuan peneliti dilihat dari segi

waktu, tenaga, dana, dan luas sempitnya wilayah pengamatan setiap subyek

serta besarnya resiko yang ditanggung

Untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian

ini, maka pertama kali yang dilakukan peneliti adalah Bapak Nurkholis sebagai

Kepala Desa Krembung dan Bapak Fatkhul Khorib selaku Sekretaris Desa

Krembung untuk mendapatkan gambaran awal tentang pergeseran tenaga kerja

dari sektor pertanian ke sektor industri di Desa Krembung. Dari informan tersebut

peneliti mendapatkan data-data tentang tenaga kerja di sektor pertanian dan

pekerja yang berpindah dari sektor pertanian ke sektor industri yang dijadikan

sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini ditentukan

secara proportional random sampling dari populasi tenaga kerja di

perdesaanyang bekerja di sektor pertanian dan pekerja yang berpindah dari

sektor pertanian ke sektor industri.
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Responden dalam penelitian ini yaitu individu yang berumur produktif

yang bekerja sebagai tenaga kerja pertanian dan tenaga kerja di sektor industri,

baik tenaga kerja yang bekerja di industri besar, sedang, kecil maupun industri

rumah tangga dan pernah bekerja di sektor pertanian. Penentuan jumlah

responden tersebut didasarkan atas observasi pendahuluan yang dilakukan

sebelum penelitian ini dilaksanakan. Penentuan sampel secara keseluruhan

berpedoman pada pendapat bahwa untuk mendapatkan data yang representatif,

besarnya sampel yang dipilih tidak boleh kurang dari 10 % dari populasi yang

ada (Singarimbun, 1989:64). Karena populasi relatif homogen dilihat dari jenis

usahatani, luas lahan yang dimiliki dan tingkat pendidikan petani, sehingga dalam

penelitian ini sampel ditetapkan 15 % dari jumlah populasi sebesar 440 orang

tenaga kerja yaitu sebesar 66 orang.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data dapat memberikan informasi berharga bagi sebuah penelitian.Untuk

menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan tenaga

kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, maka data yang akan digunakan

adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh

langsung dari sumbernya atau dari lapangan, diamati dan dicatat untuk

pertamakalinya.

Data primer diperoleh dari kuesioner yang berisikan variabel-variabel

yang mempengaruhi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor

industri yaitu tingkat upah sektor industri, tingkat upah sektor pertanian, tingkat

pendidikan, dan tingkat penguasaan lahan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh orang yang

bukan pengolahnya, dimana dalam penelitian ini data tersebut diperoleh dari:
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1. Kantor Kepala Desa, yaitu Kantor Kepala Desa Krembung, data tersebut

mengenai Monografi Desa yang meliputi: jumlah penduduk menurut jenis

kelamin, umur, pendidikan dan mata pencaharian.

2. Kantor Statistik Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi antara lain: distribusi

tenaga kerja di Sidoarjo dan data lain yang mendukung.

3. Literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sebagai penunjang penelitian ini juga diadakan wawancara dengan

beberapa responden. Dari wawancara yang dilakukan diharapkan responden

dapat membagi pengalamannya sebesar mungkin kepada peneliti. Karena fungsi

wawancara adalah sebagai (Marzuki, 1982) :

1. Metode pelengkap, jika hanya digunakan untuk memperoleh informasi-

informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain.

2. Metode kriterium dan kemantapan data yang diperoleh dengan cara lain. Jadi

sebagai alat pertimbangan yang menentukan.

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara

dan kuesioner, yakni mengumpulkan informasi dari responden sampel dari

sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dalam metode pengumpulan

data ini, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang telah disediakan berupa kuesioner. Maksud menggunakan

metode wawancara dan kuesioner ini adalah untuk mempelajari fenomena-

fenomena yang terjadi dengan meneliti hubungan-hubungan variabel penelitian

(Singarimbun, 1989).

3.6. Identifikasi Variabel dan Ukuran Variabel Pengamatan

3.6.1. Identifikasi Variabel yang Diamati

Ada dua macam variabel yang diamati dalam mengetahui Transformasi

tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri Desa krembung, Kecamatan

krembung, Kabupaten Sidoarjo.
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Yang pertama adalah variabel bebas (independent variabel) yaitu suatu

variabel yang variasinya mempengaruhi atau menjelaskan variabel lainnya.

Dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya

terhadap variabel lainnya ingin diketahui. Sedangkan yang kedua adalah variabel

terikat (dependent variabel). Yang dimaksud dengan variabel terikat adalah

variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain.

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel bebas adalah :

1. Upah rata-rata perbulan di sektor industri

2. Jumlah anggota keluarga yang menjadi beban tanggungan keluarga

3. Luas lahan pertanian yang dikuasai oleh responden

4. Tingkat pendidikan responden

5. Upah rata-rata perbulan di sektor pertanian

Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah :

1. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri (dummy)

3.6.2. Batasan Variabel yang digunakan

Untuk memperjelas terhadap masing-masing variabel yang

diamati, maka pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut adalah :

1. Variabel Bebas

a. Responden dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang berusia

18 – 55 tahun (usia produktif) yang bekerja sebagai tenaga kerja di

sektor industri, baik industri besar, sedang, kecil maupun Home

Industry dan pernah bekerja sebagai buruh tani serta diukur dalam

satuan orang dan tenaga kerja yang masih bekerja disektor

pertanian baik sebagai buruh tani, penyewa, maupun pemilik tanah.

b. Perpindahan tenaga kerja adalah perpindahan lapangan pekerjaan

dari sektor pertanian (buruh tani) ke sektor industri (buruh industri).
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Cara pengukurannya dengan menghitung jumlah tenaga kerja

produktif yang terlibat dalam usaha kegiatan industri, yang

dinyatakan dalam satuan orang.

c. Industri Besar adalah segala bentuk usaha yang melakukan

aktivitas atau kegiatan ekonomi melalui suatu proses penggunaan

bahan dasar menjadi barang jadi atau dengan kata lain mengolah

suatu barang dari yang nilainya kurang menjadi lebih tinggi nilainya

dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan lebih dari 100 orang.

Perusahaan tersebut adalah perusahaan kerajinan kayu atau mebel

(barang jadi).

d. Industri Sedang adalah segala bentuk usaha yang melakukan

aktivitas atau kegiatan ekonomi melalui suatu proses penggunaan

bahan dasar menjadi barang jadi atau dengan kata lain mengolah

suatu barang dari yang nilainya kurang menjadi lebih tinggi nilainya

dengan tujuan untuk dijual dalam rangka mendapatkan pendapatan

dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan antara 20 – 99 orang.

Perusahaan tersebut adalah pabrik sepatu.

e. Industri Kecil adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja

5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja

yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan

pekerja keluarga yang tidak dibayar. Perusaahaan tersebut adalah

industri mebel (barang mentah).

f. Home Industry adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja

1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang tenaga kerja yang terdiri

dari pekerja kasar yang dibayar atau pekerja pemilik dan pekerja

keluarga yang tidak dibayar. Industri tersebut adalah industri

genteng dan bata.
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g. Sektor Pertanian adalah segala kegiatan produktif yang dilakukan

responden dalam mengusahakan tanaman padi dan palawija,

dimana lahan tanah sebagai media untuk tumbuh.

h. Sektor Industri adalah segala kegiatan produktif yang dilakukan

responden dalam sektor industri yang tujuannya adalah memberi

nilai tambah (value added) suatu barang.

i. Jumlah anggota rumah tangga yaitu orang yang berada dalam satu

unit rumah tangga dengan responden yang hidup satu atap dan

makan dalam satu dapur serta menjadi tanggungan responden dan

diukur dalam jumlah jiwa.

j. Umur adalah umur responden yang dihitung sejak kelahiran

responden sampai dengan saat penelitian ini dilaksanakan dan

diukur dalam satuan tahun.

k. Pendidikan adalah jangka waktu dari pendidikan formal yang

pernah diduduki oleh responden sampai penelitian ini dilakukan

dan diukur dalam satuan tahun

l. Luas pemilikan lahan adalah luas lahan yang dimiliki maupun yang

disewa dan digarap oleh responden dalam satuan hektar.

m. Upah rata-rata perbulan di sektor industri adalah upah (balas jasa)

yang diterima oleh responden dari bekerja di sektor industri, yang

dihitung dalam satuan rupiah per satuan waktu (bulan)

n. Upah rata-rata perbulan di sektor pertanian adalah upah (balas

jasa) yang diterima oleh responden dari bekerja di sektor pertanian,

yang dihitung dalam satuan rupiah per satuan waktu (bulan)

2. Variabel Terikat

a. Pilihan pekerjaan
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Yaitu pilihan pekerjaan responden antara sektor pertanian dan

sektor industri.

3. Variabel Penganggu :

Merupakan variabel yang mungkin dapat mempengaruhi variabel

dependen ( Y ) yang tidak dapat ditentukan besarnya.

3.7. Spesifikasi Model

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Model Logit

Hipotesis pertama di uji dengan menggunakan Model Logit. Analisis ini

digunakan karena variabel dependen (Y) yang akan diuji merupakan kualitatif

yang mempunyai dua kategori yaitu berpindah atau tidak berpindah pekerjaan

dari sektor pertanian ke sektor industri (Sumodiningrat, 1999). Model Logit

berfungsi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hipotesis

pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga

kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang dipengaruhi oleh: upah rata-

rata perbulan di sektor industri, jumlah anggota rumah tangga yang menjadi

beban tanggungan keluarga, luas lahan pertanian yang dikuasai responden,

tingkat pendidikan responden, dan upah rata-rata perbulan di sektor pertanian

responden. Alasan pemilihan model ini karena pada penelitian terdahulu yang

relevan dengan penelitian ini menggunakan analisis regresi bineri (logistik

Regresion).

Formulasi Model Logit yang digunakan adalah: menggunakan modifikasi

Model Gujarati (1995) sebagai berikut:

Log 







Pi
Pi

1
=  + 1 log X1 + 2 log X2 + 3 log X3 +4 log X4+ 5 log X5 + 

Dimana:
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Pi = Peluang pekerja untuk berpindah lapangan kerja dari

sektor pertanian ke sektor industri

1 Pi = Peluang pekerja untuk tidak berpindah lapangan kerja dari

sektor pertanian ke sektor industri

Pi =   1.logexp1  i

X1 = upah rata-rata perbulan di sektor pertanian (Rupiah)

X2 = upah rata-rata perbulan di sektor industri (Rupiah)

X3 = luas lahan pertanian yang dikuasai oleh responden (M2)

X4 = tingkat pendidikan responden (tahun)

X5 = jumlah anggota keluarga yang menjadi beban tanggungan

keluarga (orang )

 = konstanta atau intersep

1…..5 = koefisien regresi

 = faktor pengganggu ( disturbance term )

Setelah ditentukan persamaan regresi dan telah diperoleh koefisien

regresinya, kemudian dapat dilakukan uji statistik yang menunjukkan hubungan

variabel dependent dan variabel independentnya.

A. Uji seluruh model dan parameter

0.....: 210  pH 

:1H sekurang- kurangnya terdapat satu 0i

dengan menggunakan statistik uji :











)(mod
)(mod

2
elAlikelihood
elBlikelihood

LnG

Model A : model yang terdiri dari seluruh variabel

B : model yang terdiri dari konstanta saja

G berdistribusi khi kuadrat dengan derajat bebas p atau G-Xp
2

H0 ditolak jika 2
pXG  ;  : tingkat signifikansi

Bila H0 ditolak, artinya model A signifikansi pada tingkat sidnifikansi 
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B. Uji Wald

Yaitu uji signifikansi tiap- tiap parameter

s 0:0 iH  untuk suatu i tertentu ; i = 0,1,….,p

0:1 iH 

dengan menggunakan statistik uji :

 

2











i

i
i SE

W



: i = 0,1,2,….,p

Statistik ini berdistribusi khi kuadrat dengan derajat bebas 1

H0 ditolak jika 2
1,XWi  ; dengan  adalah tingkat signifikansi yang dipilih.

Bila H0 ditolak, artinya parameter tersebut signifikan secara statistik pada

tingkat signifikansi .

2. Analisis Deskriptif

Analisis ini untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan

hipotesis kedua yang berkaitan dengan variabel-variabel kualitatif yaitu

ingin mendapatkan gambaran tentang manfaat yang akan diperoleh oleh

para tenaga kerja yang sudah berpindah pekerjaan dari buruh tani di sektor

pertanian menjadi buruh industri di sektor industri.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Keadaan Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kawasan Gerbangkertasusila (Gresik,

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yaitu daerah di

Propinsi Jawa Timur yang sangat potensial. Hal ini dikarenakan lokasi Kabupaten

Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Ibu kota Propinsi sehingga industri

banyak berkembang di daerah tersebut. Selain itu kabupaten Sidoarjo juga

memiliki potensi alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri

pengolahan makanan sehingga tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo dibagi

menjadi dua bagian besar yaitu tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri.

Data dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan jumlah tenaga kerja di

sektor industri atau private employer sebesar 288.764 orang atau sekitar 45,6%

dari seluruh jumlah tenaga kerja menurut mata pencaharian, sedangkan sektor

pertanian yang terdiri dari petani dan buruh tani sebesar 130.949 orang atau

sekitar 20,7%.

Sebelah utara Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan kota Surabaya dan

Kabupaten Gresik. Kota Surabaya merupakan Ibu kota propinsi Jawa Timur dan

kota terbesar kedua setelah kota Jakarta, sehingga mudah dalam akses

informasi, pemasaran, dan pengangkutan bahan baku baik dari wilayah Jawa

Timur, pulau Jawa, dan dari luar pulau. Tak heran jika banyak terdapat industri

berkembang baik industri kecil, menengah dan besar. Sebelah selatan dan barat

berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, dimana

banyak terdapat industri yang tenaga kerjanya tidak hanya dari daerah tersebut

melainkan juga dari daerah sekitarnya, seperti Sidoarjo, Malang, Mojokerto
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Sebagian besar wilayah kabupaten merupakan daerah dataran rendah dan

pantai. Sehingga potensi pertanian yang ada cukup beragam mulai dari tanaman

pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Kondisi tanah yang terdapat

meliputi tanah alluvial, as. alluvial, alluvial hidromort, dan kelabu tua. Untuk lebih

jelasnya mengenai kondisi tanah di Kabupaten Sidoarjo, berikut disajikan

grafiknya :

Gambar 4.1 : Kondisi Tanah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007

alluvial
63%

as.alluvial
7%

alluvial hidromort
29%

kelabu tua
1%

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2007 (diolah)

Dari gambar tersebut dapat diketahui sebesar 63% merupakan tanah alluvial

yang merupakan tanah subur untuk pertanian dan tersebar di 18 kecamatan

yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. 29% merupakan tanah alluvial hidromort

yang sesuai untuk tanaman hortikultura, sedangkan sisanya 7% merupakan

tanah as alluvial dan 1% merupakan tanah kelabu tua yaitu tanah yang kurang

subur.

Kesuburan tanah tersebut merupakan modal yang penting untuk melakukan

aktifitas pertanian, hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata produksi padi sawah

dan ladang ladang di Kabupaten Sidoarjo. Untuk melihat rata-rata produksi padi

sawah dan ladang masing-masing kecamatan bisa dilihat dari grafik berikut :
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Gambar 4.2. : Rata-Rata Produksi Padi Sawah dan Ladang di 18 Kecamatan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 (Kw/Ha)
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Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2007 (diolah)

Daerah yang memiliki rata-rata produksi tinggi merupakan daerah pertanian

yang subur karena kemampuan tanah tiap hektar dalam menghasilkan panenan.

Kecamatan Krembung merupakan daerah paling produktif karena mampu

menghasilkan 66,3 Kwintal dalam satu hektar dan lebih tinggi dibandingkan rata-

rata produksi Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 59,51 Kw/Ha. Bisa dikatakan

daerah Krembung termasuk kategori kawasan pertanian yang subur.

Letak wilayah Kabupaten Sidoarjo, di lihat dari segi ekonomi sangat strategis,

karena terletak pada jalur raya ekonomi Jawa Timur, yaitu :

a. Surabaya – Pasuruan/ Jember/ Banyuwangi/ Bali

b. Surabaya – Malang dan

c. Surabaya – Kediri/ Madiun

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo adalah 1.563.015 jiwa (pada tahun 2007).

Kondisi demografi yang demikian ini merupakan sumber daya manusia yang

potensial dan produktif bagi pembangunan daerah apabila diimbangi dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan komposisi penduduk Kabupaten
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Sidoarjo dilihat dari jenis kelamin (laki-laki 49,99%; perempuan 50,01%) dan

struktur umur (0-14 tahun 25,30%; 15-54 tahun 63,49%; 55-60 tahun 3,93%

dan diatas 60 tahun 7,27%) serta menurut mata pencahariannya (pertanian

21,01%; industri 45,70% dan lainnya 33,29%). Komposisi yang tidak seimbang

ini sangat berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja yang dicapai. Oleh

karena itu, dalam pembangunan sumber daya manusia akan lebih strategis bila

berorientasi pada pembinaan penduduk pada usia muda.

Demikian gambaran singkat tentang potensi wilayah Kabupaten Sidoarjo yang

salah satu daerahnya adalah Desa Krembung. Desa Krembung merupakan salah

satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Jika dilihat dari orbitasi dan jarak tempuh Desa Krembung dapat dikemukakan

sebagai berikut:

a) Jarak ke ibu kota kecamatan adalah 0,5 km.

b) Jarak ke ibu kota kabupaten adalah 8 km.

c) Jarak ke ibu kota propinsi adalah 25 km.

d) Waktu tempuh ke ibu kota kecamatan adalah 15 menit.

e) Waktu tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 menit.

f) Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (kesehatan, ekonomi, pemerintah)

adalah 15 menit.

Orbitasi dan jarak tempuh tersebut di ukur dengan mempergunakan alat

transportasi yang digunakan masyarakat umum di Desa Krembung. Desa

Krembung dapat dicapai dengan mudah dari Ibu kota Kabupaten Sidoarjo yang

merupakan pusat kegiatan perdagangan dan kegiatan perekonomian lainnya.

Selain itu Desa Krembung juga dekat dengan daerah-daerah industri kecil,

menengah maupun industri besar, seperti Tanggulangin, Krian, Porong, dan

Tulangan. Selain itu Desa Krembung juga dekat dengan daerah Pandaan

dimana terdapat banyak industri besar sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan
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cukup banyak. Selain dekat dengan Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto yang

merupakan daerah industri yang besar, Desa Krembung juga berbatasan

langsung dengan Surabaya yang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur.

Secara geografis Desa Krembung terletak di daerah dataran rendah dengan

ketinggian dari permukaan air laut 7 meter dengan curah hujan rata-rata

pertahun 1800 s.d. 2000 mm/tahun. Dengan kondisi iklim dan topografi tersebut

maka pertanian di Desa Krembung tergolong cukup bagus.

Desa Krembung di bagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu: Krembung barat,

Krembung utara, Krembung timur dan Krembung selatan. Sedang jumlah Rukun

Tetangga (RT) sebanyak 28 dan Rukun Warga (RW) berjumlah 12.

4.1.2. Penggunaan Lahan

Salah satu syarat agar dapat dilakasanakan usaha tani adalah

tersedianya bahan baku untuk bercocok tanam, baik sawah maupun tanah

tegalan. Penggunaan lahan dapat digunakan sebagai alat untuk melihat tingkat

penggunaan budaya atau teknologi oleh masyarakat. Apakah masyarakat di

desa tersebut bercorak agraris atau bukan agraris (industri, perdagangan, dan

lainnya). Dari pola yang ada selama ini sebagian masyarakat di Desa Krembung

masih mengandalkan sektor pertanian dan industri, dengan penggunaan untuk

sektor pertanian sawah plus ladang/tegal sebesar 58,96% sedangkan untuk

sektor industri sebesar 7,90% atau dengan kata lain di Desa Krembung, tanah

yang tersedia untuk lahan pertanian sawah dan ladang/tegal sekitar 69,05 ha

lebih luas jika dibandingkan dengan luas sektor industri yang hanya memiliki luas

10 ha. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Krembung berpotensi untuk

menghasilkan produksi pertanian. Penggunaan luas lahan di Desa Krembung

dapat di lihat pada Tabel 4.1 berikut ini.
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Tabel 4.1 : Penggunaan Luas Lahan di Desa Krembung Tahun 2007

No. Penggunaan lahan Luas (ha) Persentase

1 Pertanian Sawah 62.9 49.75
2 Ladang/tegal 6.15 4.86
3 Kebun/pekarangan 5.5 4.35
4 Industri 10 7.91
5 Pemukiman 36.62 28.96
6 Perkantoran 0.5 0.40
7 Pasar desa 0.5 0.40
8 Sarana Ibadah 1.3 1.03
9 Kuburan/makam 0.96 0.76

10 Pertokoan/ perdagangan 0.5 0.40
11 Jalan 1.5 1.19

Jumlah 126.43 100.00

Sumber : Monografi Desa Krembung diolah, Tahun 2007

Menurut struktur penguasaan lahan pertanian di Desa Krembung, sebagian

besar penduduknya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,1 ha atau bahkan

banyak yang tidak memiliki lahan pertanian. Ini menunjukkan terjadinya distribusi

yang tidak normal yang hanya mengelompok pada luas lahan yang sempit yang

kurang dari 0,1 ha.

Tabel 4.2 : Struktur Penguasaan Lahan Pertanian di Desa Krembung

No. Luas Pemilikan Lahan (ha) Jumlah (Orang)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kurang dari 0,1

0,1 – 0,5

0,6 –1,0

1,1 – 1,5

1,6 – 2,0

3 - 5

69

9

7

5

3

2

Jumlah 96
Sumber : Monografi Desa Krembung, Tahun 2007

Sedangkan tingkat kesuburan tanah di Desa Krembung dapat dikatakan

baik, karena luas tanahnya yang 63,31% dikatagorikan sangat subur dan yang

20.25% masuk katagori subur sehingga potensi untuk sektor pertanian

sebenarnya sangat mendukung. Berikut ini kesuburan tanah di Desa Krembung

yang dapat dilihat pada tabel 4.3. dibawah ini:
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Tabel 4.3 : Kesuburan Tanah di Desa Krembung

No. Tingkat Kesuburan Luas (ha) Persentase
1 Sangat Subur 47.2 63.31
2 Subur 15.1 20.25
3 Sedang 12.25 16.43
4 Tidak Subur/kritis - -

Jumlah 74.55 100.00
Sumber : Monografi Desa Krembung, Tahun 2007

4.1.3. Kondisi Pemerintahan Desa

Secara administrasi wilayah Desa Krembung terbagi ke dalam 4 (empat)

desa yaitu : Krembung barat, Krembung utara, Krembung timur dan Krembung

selatan. Pemerintah Desa Krembung sebagaimana Undang-Undang Nomor 22

tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah memiliki sejumlah perangkat yang

menjalankan roda pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan desa. Kepala Desa Krembung selain dibantu oleh kaur-kaur

yang ada serta kepala dusun, juga dibantu oleh seorang staf yang melaksanakan

tugas administrasi. Susunan Perangkat Desa Krembung sebagaimana pada

Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 : Susunan Perangkat Desa Krembung
No. Jabatan Nama

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Kepala Desa

Sekretaris Desa
Kaur Pembangunan

Kaur Kesra
Kaur Keuangan

Kasun Krembung Barat
Kasun Krembung Selatan

Kasun Krembung Timur
Kasun Krembung Utara

Nur Kholis

Fatkhul Khorib
Fatkhul Khorib

Bisri Mustofa
Khoiri

Sanawi
Sulton

Samad
Budi Sutrisno

Sumber: Monografi Desa Krembung, Tahun 2007

Perangkat desa di Desa Krembung memiliki kewajiban menjaga

keamanan, kesejahteraan dan pembangunan desa. Terkait dengan kewajiban

yang dibebankan tersebut maka terdapat hak yang diberikan yaitu berupa tanah
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pertanian (bengkok), bengkok adalah tanah pertanian pemberian dari pemerintah

yang digunakan sebagai imbalan atas pengabdian terhadap pemerintah dan

masyarakat desa. Besarnya bengkok berfariasi disesuaikan dengan besarnya

tanggung jawab yang diterima atau jabatan. Kepala Desa dan Sekretaris Desa

mendapat bengkok 2,5 Ha sedangkan kaur mendapat bagian 1 sampai 1,5 Ha

disesuaikan dengan kondisi dan letak tanah bengkok tersebut.

4.1.4. Keadaan Penduduk

Salah satu aspek penting dalam demografi adalah komposisi penduduk

menurut umur dan jenis kelamin. Beberapa perubahan mengenai kependudukan

banyak melibatkan variabel umur dan jenis kelamin. Kedua faktor tersebut

banyak berkaitan dengan perencanaan pada masa-masa yang akan datang.

Penduduk Desa Krembung berjumlah 4.423 jiwa yang terdiri dari atas 2.190 laki-

laki dan 2.233 Perempuan, dan terhimpun dalam 1.144 kepala keluarga. Dari

data tersebut, dapat dilihat rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,07 % yang

berarti setiap 100 perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 98 orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan penduduk menurut usia

produktif, yaitu umur di bawah 15 tahun sebagai usia belum produktif, dan umur

di atas 64 tahun sebagai usia non produktif. Pada Tabel 4.6. dapat diketahui

bahwa penduduk berusia produktif di Desa Krembung 63,30%. Ini menunjukkan

bahwa prosentase terbesar di dominasi oleh kelompok golongan angkatan kerja,

sementara golongan yang sudah tidak produktif (> 64 tahun) prosentasenya

sangat kecil. Kondisi ini sebenarnya mencerminkan bahwa sebagian besar

penduduk Desa Krembung masuk dalam katagori usia produktif.

Disamping itu, struktur penduduk dapat pula di lihat dari angkatan kerja,

yang dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut BPS,

angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 – 64 tahun. Sedangkan bukan
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angkatan kerja adalah penduduk di bawah usia 15 tahun, ibu-ibu rumah tangga,

penduduk yang cacat fisik/mental dan penduduk dalam masa pendidikan (yang

sedang mengikuti pendidikan).

Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin
di Desa Krembung

Jenis Kelamin
No Golongan Umur

Laki-laki Perempuan
Jumlah %

1 0 - 12 bulan 86 92 178 4.02
2 13 bln - 4 tahun 65 56 121 2.74
3 5 - 6 tahun 207 214 421 9.52
4 7 - 12 tahun 210 219 429 9.70
5 13 - 15 tahun 210 220 430 9.72
6 16 - 18 tahun 278 282 560 12.66
7 19 - 25 tahun 271 274 545 12.32
8 26 - 35 tahun 262 268 530 11.98
9 36 - 45 tahun 268 270 538 12.16
10 46 - 50 tahun 167 173 340 7.69
11 51 - 64 tahun 147 140 287 6.49
12 65 - 75 tahun 15 17 32 0.72
13 di atas 76 tahun 4 8 12 0.27

Jumlah 2190 2233 4423 100.00

Sumber : Monografi Desa Krembung, Tahun 2007

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa penduduk Desa Krembung jumlah angkatan

kerjanya sebanyak 2800 orang atau 63,30% dari seluruh penduduk yang ada di

desa tersebut. Banyaknya angkatan kerja dan usia produktif menuntut

tersedianya lapangan kerja yang cukup bagi penduduk dalam rangka memenuhi

kebutuhannya yang semakin meningkat.

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi

adalah adanya tingkat pendidikan yang tinggi, artinya antara migrasi dengan

pendidikan ada keterkaitan. Seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi

biasanya lebih banyak melakukan migrasi, begitu sebaliknya jika pendidikannya

rendah maka seseorang tersebut tidak melakukan migrasi. Dalam usaha mencari

pekerjaan, salah satu faktor yang menentukan macam pekerjaan dan mudah
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tidaknya memperoleh pekerjaan adalah tingkat pendidikan angkatan kerja.

Gambaran tingkat pendidikan penduduk Desa Krembung dapat dilihat pada tabel

4.6. berikut ini.

Tabel 4.6 : Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
di Desa Krembung

No. Tingkat Pendidikan Orang Persentase

1 Buta baca dan tulis 312 7.05
2 Tidak lulus SD 814 18.40
3 Tamat SD 1533 34.66
4 Tamat SLTP 875 19.78
5 Tamat SLTA 782 17.68
6 Tamat Akademik (D1-D3) 48 1.09
7 Sarjana (S1-S3) 59 1.33

Jumlah 4423 100

Sumber : Monografi Desa Krembung, Tahun 2007

Berdasarkan data tabel 4.6 terlihat bahwa mayoritas penduduk Desa

Krembung hanya mendapat pendidikan hingga tingkat dasar (SD) yaitu sebesar

34,66%, bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar yaitu sebesar 18,40%.

Sedangkan penduduk yang lulus SLTP dan SLTA hampir seimbang yaitu 19,78%

dan 17,68%. Pendidikan tinggi juga telah ditempuh oleh penduduk Desa

Krembung, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak yaitu sebesar 1,09% untuk

lulusan Diploma (D1-D3), dan 1,33% untuk lulusan sarjana (S1-S3), hal ini

menunjukkan bahwa penduduknya kurang paham tentang pentingnya pendidikan

dalam menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Bahkan terdapat 7,05%

penduduk yang masih buta huruf, yang disebabkan faktor usia, kemampuan

financial, lingkungan keluarga dan sebagian karena malas belajar.

Berdasarkan data monografi Desa Krembung tahun 2007, dapat

dikatakan sektor industri (industri kecil, industri sedang dan industri besar)

menjadi mayoritas mata pencaharian penduduk, seperti pada tabel 4.7 berikut :



86

Tabel 4.7 : Keadaan Penduduk Menurut Berbagai Mata Pencaharian di
Desa Krembung

No Mata Pencaharian Jumlah Jiwa Persentase (%)

1. Pertanian:
a. Petani Pemilik 13 1.42
b. Petani Penggarap 56 6.13
c. Buruh Tani 84 9.19

2. Industri:
a. Industri Kecil & Home Industri 140 15.32
b. Industri Sedang 98 10.72
c. Industri Besar 49 5.36

3. PNS, Perdagangan dan Jasa:
a. Pegawai Negeri Sipil 112 12.25
b. ABRI 89 9.74
c. Pegawai Kelurahan 11 1.20
d. Pensiunan 105 11.49
e. Jasa 89 9.74
f. Warung 33 3.61
g. Kios 23 2.52
h. Toko 12 1.31

Jumlah 914 100

Sumber : Monografi Desa Krembung di olah, tahun 2007

Tenaga kerja sektor Industri mencapai 31,4%, sedangkan posisi kedua

adalah sektor pertanian (petani, penggarap, dan buruh tani) dengan porsi

16,74%, yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai

25% pada tahun 1980an kemudian menjadi 20% pada tahun 1994 dan sampai

sekarang terus mengalami penurunan. artinya penduduk yang sebagian besar

pekerjaan di sektor pertanian telah berpindah pekerjaan ke sektor industri.

Perpindahan pekerjaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, semakin terbatasnya

lahan pertanian, upah di sektor pertanian yang relatif rendah, tingkat pendapatan,

beban keluarga, dan tingkat pendidikan. Sedangkan sisanya adalah Pegawai

negeri sipil 12,25%, Pensiunan 11,49% dan jasa 9,74%.
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Sedangkan untuk sektor industri, di Desa Krembung hanya terdapat 1

industri besar dan 1 industri sedang. Sedangkan untuk industri kecilnya ada 8

buah dan 11 industri rumah tangga. Dari data-data tersebut Desa Krembung

belum dapat dikatakan sebagai daerah kawasan industri, karena masih minim

sekali jumlah industrinya atau masih belum ada aliran industri hulu sampai pada

industri hilir. Secara keseluruhan pekerja di sektor industri sebagian besar adalah

buruh pabrik. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang

dipunyai oleh penduduk desa masih rendah sehingga mereka hanya mampu

untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak mengandalkan tenaga fisik saja.

Tabel 4.8 : Jumlah Jenis Industri di Desa Krembung

No. Jumlah Jenis Industri Jumlah

1.

2.

3.

Jumlah Usaha Industri Besar

Jumlah Usaha Industri Sedang

Jumlah Usaha Industri Kecil & Home Industri

1

1

11

Jumlah 13
Sumber : Monografi Desa Krembung, Tahun 2007 diolah

4.2. Hasil Penelitian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Perpindahan Pekerjaan Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Industri

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hasil-hasil penelitian. Untuk

mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka

pertama kali yang dilakukan peneliti adalah mewawancarai Bapak Nur Kholis

selaku Kepala Desa Krembung dan Bapak Fatkhul Khorib selaku Sekretaris

Desa Krembung untuk mendapatkan gambaran tentang transformasi tenaga

kerja di Desa Krembung . Dari informan awal ini, peneliti mendapatkan data-data

tentang tenaga kerja di sektor industri dan disektor pertanian yang dijadikan

sebagai sampel dalam penelitian ini sehingga peneliti mendapatkan data tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian

ke sektor industri di Desa Krembung yaitu: upah di sektor industri, upah di sektor
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pertanian, tingkat pendidikan yang ditempuh oleh responden, luas lahan yang

dimiliki oleh responden, jumlah orang yang menjadi beban dan tanggungan

keluarga responden; serta data tentang manfaat yang akan diterima oleh mereka

yang melakukan perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri.

Banyak faktor yang mempengaruhi perpindahan tenaga kerja dari sektor

pertanian ke sektor industri namun penentuan variabel dalam penelitian ini

difokuskan pada upah di sektor industri, upah disektor pertanian, lahan yang

dimiliki, tingkat pendidikan, tanggungan yang menjadi beban keluarga, dan

tingkat pendapatan.

4.2.1. Upah Di Sektor Pertanian dan Sektor Industri

Salah satu tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan upah atau gaji.

Upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selain itu tingkat

upah dapat dijadikan alasan untuk memilih pekerjaan (daya tarik upah).

Kebutuhan hidup yang semakin tinggi menjadikan seseorang untuk mencari upah

yang lebih tinggi. Pengaruh upah tidak saja pada pendapatan yang diterima tiap

bulannya namun juga pada jaminan kepastian penerimaan upah. Pekerjaan di

sektor pertanian bersifat musiman dan tidak penuh sepanjang tahun. Hal ini

mengakibatkan penerimaan upah tidak tentu sepanjang tahun sedangkan pada

sektor industri penerimaan upah dapat rutin sepanjang tahun sehingga jaminan

perolehan upah lebih besar daripada di sektor pertanian.

Selain kepastian upah yang diterima dari sektor industri, adanya upah

tambahan atau bonus dari perusahaan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Untuk mengetahui upah yang diterima oleh responden berikut tabelnya :

Tabel 4.9 : Upah Rata-Rata Responden di Sektor Industri di Desa Krembung
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Tenaga Kerja yang Pindah Tenaga Kerja yang Tidak
PindahNo. Upah (Rp. 000,-

/bulan)
Jumlah Persentase Jumlah Presentase

1 < 200 0 0 4 12%
2 200 - 400 3 9% 25 76%
3 400 – 600 10 30% 4 12%
4 > 600 20 61% 0 0%

Jumlah 33 100 33 100%
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2007

Upah yang diterima oleh tenaga kerja yang berpindah ke sektor industri

lebih tinggi dibandingkan tenaga yang tidak berpindah (sektor pertanian). Hal

tersebut terlihat dari jumlah tenaga kerja yang berpindah kesektor industri yang

mendapat upah lebih dari Rp.400.000,- sebanyak 30 orang atau 90%,

sedangkan pada tenaga kerja yang tidak berpindah hanya 4 orang atau 12%.

Perbedaan upah yang besar antara sektor pertanian ke sektor industri

mengakibatkan banyak tenaga kerja yang berpindah ke sektor industri. Selain itu,

bekerja di sektor industri adanya rutinitas yang pasti yang berbeda dengan di

sektor pertanian yang suatu hari bekerja dan suatu hari tidak bekerja yang

tergantung dari musim, dan juga bekerja di sektor industri tidak membosankan,

mempunyai banyak kenalan atau teman serta mempunyai kedudukan atau status

yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan bekerja di sektor pertanian.

Dari sisi tenaga kerja yang tetap disektor pertanian memiliki alasan

sendiri yaitu sektor pertanian merupakan tumpuan hidup mereka sejak dahulu

sampai sekarang yang berupa warisan dari orang tuanya sekaligus meneruskan

cita-cita nenek moyangnya. Mereka juga beralasan bahwa rejeki itu berasal dari

TuhanYang Maha Kuasa yang sudah ada pembagiannnya dan beranggapan

bahwa upah yang tinggi itu belum tentu dapat bahagia.

4.2.2 Luas Lahan Yang Dimiliki Responden
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Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Krembung, Kecamatan

Krembung diperoleh data tentang luas lahan yang dimiliki oleh 66 responden.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini tabel tentang luas lahan yang dimiliki oleh

responden.

Tabel 4.10 Luas Lahan yang dimiliki Responden di Desa Krembung

Tenaga Kerja yang Pindah Tenaga Kerja Yang Tidak
PindahLahan (ha)

Jumlah % Jumlah %
Tidak Punya Lahan 23 70 12 36

0,1-0,3 ha 8 24 15 45

0,31-0,50 ha 2 6 6 18

Jumlah 33 100 33 100
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2007

Dari tabel 4.10 tersebut terlihat bahwa penguasaan lahan oleh tenaga

kerja sangat sempit. Jumlah tenaga kerja yang pindah dan tidak mempunyai

lahan pertanian lebih besar daripada tenaga kerja yang tidak pindah. Tenaga

kerja yang bekerja pada sektor pertanian statusnya bermacam-macam yaitu

sebagai buruh tani, pekerja keluarga dan sebagai pemilik sawah. Dari ke tiga

buruh tani dan petani pekerja keluarga merupakan jumlah terbesar.

Berdasarkan kepemilikan tanah, maka petani dapat dibagi menjadi tiga

kelompok sesuai dengan penggolongan dari pihak pemerintah desa.

Penggolongan tersebut meliputi :

1. Petani pemilik tanah

2. Petani penyewa tanah

3. Buruh tani

Dari golongan penyewa tanah penghasilan mereka berupa bagi hasil dari

hasil pertanian yang dikerjakan dengan pemilik tanah. Sehingga ini berarti bahwa

jumlah dan luas tanah yang ada sangat menentukan penghasilan yang diterima

petani penyewa.
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Sedangkan sebagai buruh tani pendapatannya berupa upah yang

diperoleh dari bekerja pada petani pemilik tanah yang dikerjakan lahannya

sehingga pendapatan mereka dihitung perhari. Mereka tidak dapat berpindah

pada sektor lain karena kebanyakan tenaga kerja tersebut telah berusia tua

dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Luas lahan yang dimiliki penduduk di lokasi penelitian rata- rata

merupakan lahan yang sempit. Sebagian penduduk merupakan petani gurem

yang memiliki tanah garapan yang sempit, yaitu kurang dari 0,5 ha.

Penyempitan lahan pertanian semakin memperparah kondisi ketanaga

kerjaan di pedesaan terutama bagi buruh tani yang tidak memiliki lahan garapan

sendiri dan mengandalkan dari hasil mengerjakan sawah orang lain. Dengan

semakin sempitnya lahan sawah yang beralih fungsi sebagai lokasi industri

maka buruh tani akan semakin tergeser.

Karena banyak tenaga kerja yang tidak memiliki tanah, maka penelitian

ini tentang pemilikan tanah pada tenaga kerja yang dimiliki oleh keluarga. Untuk

tenaga kerja yang sudah berkeluarga pemilikan lahan pertanian dihitung dari dari

lahan yang dimiliki sendiri. Dan untuk responden yang belum berkeluarga

pemilikan lahan pertanian dilihat dari lahan pertanian yang dimiliki oleh orang

tuanya. Dengan asumsi tenaga kerja tersebut tinggal bersama orang tuanya.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data disektor pertanian yang

tidak mempunyai lahan pertanian lebih kecil daripada pemilikian lahan oleh

tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri. Dan lahan yang dimiliki oleh

tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian tergolong sempit.

4.2.3 Lamanya Pendidikan Yang Ditempuh Oleh Responden
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Pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi perpindahan

tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Hal ini terjadi terutama pada

tenaga kerja yang usianya muda. Tenaga kerja rata-rata memiliki tingkat

pendidikan formal yang cukup. Pendidikan yang ditempuh tenaga kerja mayoritas

adalah tingkat sekolah menengah yaitu SMP, SMU bahkan ada yang sampai

tahap Perguruan Tinggi. Sedangkan tingkat pendidikan formal yang ditempuh

oleh tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian tidak begitu tinggi,

mayoritas hanya sampai sekolah dasar (SD) namun ada juga lulus SMP dan

SMA. Dalam penelitian ini untuk pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat

SMU pada kedua sampel yaitu dari tenaga kerja yang pindah pekerjaan dari

pertanian ke industri, dan tenaga kerja yang tidak pindah, untuk lebih jelasnya

dapat dilihat dalam tabel 4.11.

Tabel 4.11 : Lamanya Pendidikan Yang Ditempuh Oleh Responden di Desa
Krembung

Tenaga Kerja yang Pindah Tenaga Kerja yang Tidak
PindahTingkat Pendidikan

Jumlah % Jumlah %
SD 0 0 22 67

SMP 2 6 9 27
SMA 26 79 2 6

DIII/S1 5 15 0 0
Jumlah 33 100 33 100

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2007

Dari hasil penelitian didapatkan pendidikan yang ditempuh oleh tenaga

kerja yang pindah pekerjaan dari pertanian ke industri pada umumnya

mempunyai pendidikan yang tinggi yaitu SMA sebanyak 26 orang, sedangkan

yang mempunyai pendidikan SMP hanya 2 orang bahkan ada yang meneruskan

ke perguruan tinggi sebanyak 5 orang. Sedangkan pada tenaga kerja yang tidak

pindah pekerjaan dari pertanian ke industri ditemukan bahwa terdapat 22 orang

yang hanya berpendidikan SD,dan berpendidikan SMP sebanyak 9 orang serta 2

orang yang telah menyelesaikan pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa
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semakin tinggi pendidikan yang ditempuh tenaga kerja maka mereka cenderung

meninggalkan pertanian dan beralih ke sektor industri yang mempunyai jaminan

pendapatan dan tingginya pendapatan yang diterima tenaga kerja setiap

bulannya. Sedangkan tenaga kerja yang tidak berpindah ke sektor pertanian

mayoritas berpindidikan rendah memilih bekerja di sektor pertanian karena

bekerja di sektor industri membutuhkan tingkat pendidikan tertentu dan melalui

tes yang rumit, lain halnya dengan bekerja di buruh tani yang tidak memerlukan

syarat pendidikan tertentu untuk dapat masuk sebagai tenaga kerja.

4.2.4 Jumlah Anggota Keluarga Yang Menjadi Tanggungan Responden

Kebutuhan hidup bulanan setiap keluarga umumnya ditentukan oleh

banyaknya jumlah anggota keluarga dibagi dengan pendapatan yang diperoleh

setiap bulannya. Sehingga jika dalam satu keluarga terdapat banyak anggotanya

maka semakin kecil porsi belanja masing-masing anggota keluarga. Hal tersebut

salah satu penyebab seseorang melakukan perpindahan pekerjaan dari sektor

pertanian ke sektor industri, alasanya untuk memenuhi kebutuhan anggota

keluarga sehingga bekerja di sektor industri dapat memberikan penghasilan lebih

besar dari bekerja sektor pertanian. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar

karena pemahaman masyarakat tentang jumlah anak yang dimiliki tidak

selamanya menjadi beban, namun justru mendatangkan keuntungan yang lebih

banyak (rejeki dan keluarga), seperti pada tabel 4.12 berikut

Tabel 4.12 : Jumlah Anggota Keluarga Yang Menjadi Tanggungan
Responden di Desa Krembung

Tenaga Kerja yang Pindah Tenaga Kerja yang Tidak
PindahKeluarga Yang

Ditanggung Jumlah % Jumlah %
0 – 2 11 33 13 39
3 – 4 12 36 12 36

Lebih dari 5 10 30 8 24
Jumlah 33 100 33 100

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2007
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Jumlah keluarga yang menjadi tanggungan menurut data tabel 4,14

diatas menunjukkan bahwa, banyaknya keluarga yang ditanggung 0 – 2 orang

oleh tenaga kerja yang berpindah kesektor industri sebesar 33% sedangkan

untuk tenaga kerja yang menetap disektor pertanian hampir sama sebesar 39%.

Sedangkan untuk tanggungan keluarga yang lebih dari 3 (tiga) orang untuk

tenaga kerja yang berpidah kesektor industri sebesar 66% dan untuk tenaga

kerja yang menetap disektor pertanian adalah 60%. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa tanggungan keluarga tidak menjadi faktor pendorong

tenaga kerja untuk berpindah kesektor industri, alasanya adalah tenaga kerja

yang menetap disektor pertanian berpendapat bahwa memiliki banyak anak

justru lebih menguntungkan karena ada yang membantu bekerja untuk

membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sehingga tidak perlu lagi

bersusah payah bekerja di pabrik.

4.3. Manfaat Yang Diperoleh Tenaga Kerja Yang Melakukan Perpindahan
Pekerjaan Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Industri

Tenaga kerja yang terdiri dari 33 orang yang peneliti pilih sebagai

responden pada sektor industri di Desa Krembung. Berdasarkan hasil penelitian

dilapangan, mereka menyatakan bahwa banyak manfaat yang diterima akibat

melakukan perpindahan pekerjaan ke sektor industri. Semua responden

mengatakan manfaat yang paling utama adalah upah yang diterimanya lebih

tinggi bila dibandingkan bekerja di sektor pertanian. Upah rata-rata perhari untuk

buruh tani sebesar Rp.12.500,- sampai dengan Rp.20.000,- sedangkan upah

rata-rata perhari untuk buruh industri sebesar Rp.25.000,- sampai dengan

Rp.35.000,-. Selain Upah tersebut, manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah

masalah status sosial yang dianggap di mata masyarakat lebih tinggi statusnya
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dari pada bekerja di sektor pertanian ( 27%). Selain itu, mereka juga

mendapatkan banyak kenalan dari luar desa tersebut, mengandung resiko yang

kecil dalam kepastian untuk bekerja serta menambah pengetahuan atau

pengalaman. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan tabel 4.13 tentang

manfaat yang diterima oleh responden.

Gambar 4.3 : Macam-Macam Manfaat Yang Diterima Oleh Responden di
Desa Krembung

Upahnya lebih tinggi dari
pertanian

37%

Status sosial yang lebih
tinggi
27%

Resiko kecil
15%

Mempunyai banyak
kenalan dari luar desa

9%

Mendapatkan
pengalaman yang baru

atau pengetahuan
12%

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2008

4.4. Beberapa Alasan Perpindahan Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian ke
Sektor Industri

Dari penelitian yang dilakukan didapat berbagai macam alasan

perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Alasan tersebut

yang melatarbelakangi tenaga kerja untuk berpindah pekerjaan dari sektor

pertanian ke sektor industri. Berikut ini berbagai alasan perpindahan tenaga kerja

dari sektor pertanian ke sektor industri.
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Gambar 4.4 : Alasan Perpindahan Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian ke
Sektor Industri

Sesuai dengan
pendidikan

27%

Upah di sektor industri
lebih besar

34%

Diajak teman/ saudara
9%

Pekerjaan di sektor
pertanian sifatnya

musiman
30%

Sumber : Data Primer Diolah 2008

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa alasan yang banyak

melatarbelakangi perpindahan tanaga kerja dari sektor pertanian ke sektor

industri adalah karena upah disektor pertanian lebih kecil dari sektor industri atau

upah industri lebih besar sebanyak 11 orang atau (33%). Untuk alasan pekerjaan

di sektor pertanian yang bersifat musiman dan tidak tentu sebanyak 30% yang

hampir sama presentasenya. Hal tersebut rasional karena dengan upah yang

rendah dan ketergantungan terhadap musim maka pendapatan yang diterima

oleh tenaga kerja kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan alasan

perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang

disebabkan oleh pendidikan yaitu sebesar 27% serta sebesar 9% alasan diajak

oleh teman atau saudara.

Hal- hal tersebut diatas adalah beberapa alasan yang melatarbelakangi

perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Serta

menyempitnya lahan pertanian menjadi alasan tersendiri dan pekerjaan di sektor

pertanian sebagai buruh tani sehingga tidak sesuai dengan tingkat pendidikan

yang diperoleh tenaga kerja.
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Pengembangan daerah industri di Sekitar Desa Krembung menyebabkan

banyak tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri. tenaga kerja terserap di

berbagai bidang industri. Dari hasil penelitian didapatkan penyebaran tenaga

kerja dalam berbagai sektor industri, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Gambar 4.5 : Penyebaran Tenaga Kerja dalam Berbagai Jenis Industri

Industri Penyedap
Makanan

18% Industri Kertas
27%

Industri Plastik
34%

Industri Karbon
6%

Industri Kayu
15%

Sumber : Data Primer Diolah

Dari tabel diatas terlihat jumlah responden yang bekerja pada industri

plastik sebanyak 11 orang atau 33 persen. Pada industri kertas sebanyak 9

orang atau sebesar 30 persen. Tenaga kerja yang terserap pada industri

penyedap makanan sebanyak 6 orang dan pada industri pengolahan kayu

sebanyak 5 orang serta tenaga kerja yang bekerja pada industri karbon

sebanyak 2 orang.

Sedangkan untuk tenaga kerja yang tetap bekerja di sektor pertanian

mempunyai alasan sebagai berikut :
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Gambar 4.6 : Berbagai Alasan Tenaga Kerja yang Tetap Bekerja di Sektor
Pertanian

Kurangnya tenaga kerja
yang bekerja di

pertanian
9%

Kurangnya ketrampilan
untuk bekerja di industri

18%

Tingkat pendidikan
rendah
30%

Umur sudah tua
43%

Sumber : Data primer diolah 2008

Alasan responden yang didapat dari hasil penelitian didapat bahwa

tenaga kerja yang tetap bekerja di sektor pertanian memiliki berbagai alasan

untuk tetap bekerja di sektor pertanian. Alasan terbanyak yang mendasari tenaga

kerja yang tetap bekerja di sektor pertanian adalah karena usia mereka sudah

tua dan tidak mungkin bekerja di sektor industri yaitu sebanyak 14 orang atau

42%.

Alasan kedua adalah karena pendidikan yang ditempuh oleh tenaga

kerja yang tetap bekerja di sektor pertanian termasuk rendah (hanya tamat SD),

sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja yang berpendidikan lebih

tinggi untuk masuk ke sektor industri yaitu sebanyak 10 orang atau 30% dari

responden.

Sedangkan alasan ketiga adalah kurangnya ketrampilan yang dimiliki

untuk bekerja di sektor industri sebanyak 6 orang atau 18%, dan sebanyak 3

orang yang mempunyai alasan bahwa kurangnya tenaga kerja yang mau bekerja

di sektor pertanian sehingga apabila mereka tidak bekerja di sektor pertanian

maka tidak ada lagi tenaga kerja yang bersedia bekerja di sektor pertanian.
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4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka

akan dianalisis dengan menggunakan dua alat analisis yaitu pertama, alat

analisis model logit membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan

pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri; kedua, menggunakan alat

analisis deskriptif dengan membahas manfaat yang diterima oleh para pekerja

yang telah berpindah pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri.

4.4.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perpindahan Pekerjaan Dari
Sektor Pertanian Ke Sektor Industri

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan

migrasi berbeda-beda dan kompleks. Sepanjang migrasi merupakan proses

selektif yang mempengaruhi individu-individu dengan ciri-ciri ekonomis, sosial,

pendidikan, dan demografis tertentu, pengaruh yang relatif mengenai faktor-

faktor ekonomis dan non ekonomis dapat bervariasi, tidak hanya diantara

bangsa-bangsa dan wilayah tetapi juga meliputi pengertian wilayah geografis dan

penduduk Migrasi tenaga kerja cenderung berfokus pada faktor-faktor sosial,

budaya, dan psikologis, sementara mengakui tetapi tidak dengan cermat

mengevaluasi atau mengidentifikasi pentingnya variabel-variabel ekonomis

(Todaro, 1995).

Pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan

pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dengan menggunakan alat

analisis model logit. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah variabel

independen yaitu upah rata-rata perbulan di sektor industri, upah rata-rata

perbulan di sektor pertanian, tingkat pendidikan responden, luas lahan pertanian

yang dikuasai responden, dan jumlah anggota rumah tangga yang menjadi

beban tanggungan keluarga, responden berpengaruh/tidak berpengaruh
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terhadap variabel dependen (berpindahnya tenaga kerja dari buruh tani ke buruh

industri).

4.4.1.1. Analisis Logit

Hasil analisis dengan model logit menggunakan dua tahap, yaitu uji

keseluruhan model (uji G) dan uji parameter (uji Wald).

A. Uji keseluruhan model (uji G)

Uji G adalah uji untuk seluruh model yaitu apakah semua parameter

dapat dimasukkan ke dalam model dengan melihat nilai –2 loglikelihoodnya

apabila nilanya lebih kecil dari nilai X2
tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua

variabel dapat masuk ke dalam model.

Tabel 4.13 : Uji seluruh model (uji G)

Model Summary

20.423a .648 .874
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 8 because
parameter estimates changed by less than .001.

a.

Sumber : Data Primer diolah, 2008

Dari tabel uji G diatas didapat nilai –2 loglikelihood adalah 20.423,

sedangkan nilai X2
tabel = 79,1 . Artinya dengan nilai X2

tabel > nilai –2 loglikelihood

(79,1>20,423) berarti model tersebut diterima atau sesuai. Nilai Nagelkerke R2

adalah 0,874 yang berarti variabilitas variable dependen yang dapat dijelaskan

oleh variable dependen sebesar 87,4 %.

B. Uji setiap parameter (uji wald)

Uji Wald adalah uji signifikansi koefisien dari tiap – tiap parameter apakah

koefisien tiap – tiap parameter signifikan secara statistik pada tingkat α= 5%.
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Tabel 4.14 : Uji Masing-Masing Parameter (uji Wald)

Variables in the Equation

-.013 .006 4.853 1 .028 .987

.009 .004 3.997 1 .046 1.009
-.008 .004 4.007 1 .045 .992

.658 .311 4.472 1 .034 1.931

.297 .416 .509 1 .475 1.346
-3.710 3.212 1.334 1 .248 .024

upahp
upahi

lahan
pendidikan
keluarga

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: upahp, upahi, lahan, pendidikan, keluarga.a.

Sumber : Data Primer diolah, 2008

Dari tabel diatas bahwa Koefisien dari variabel Upah di sektor pertanian,

Variabel upah disektor industri, lahan yang dimiliki, dan tingkat pendidikan

terakhir signifikan secara statistik pada  5 %, Sedangkan variabel tanggungan

keluarga tidak signifikan secara statistik pada  5 %.

Sehingga persamaan regresi logistiknya adalah :

Ln (p/1-p) = -3.710 – 0,13 upahp + 0,009 upahi – 0,008 lahan + 0,658 pendidikan

+ 

Koefisien regresi untuk variabel upah di sektor pertanian adalah -0,013

dan nilai Exp (B) adalah 0,987 maka apabila tingkat upah meningkat satu satuan

unit maka probabilitas tenaga kerja yang pindah sebesar 0,987 kali. Variabel

upahp (upah disektor pertanian) bernilai negatif, sehingga semakin tinggi tingkat

upah tenaga kerja di sektor pertanian maka probabilitas berpindah pekerjaan dari

sektor pertanian ke sektor industri semakin rendah. Tingkat upah yang rendah di

sektor pertanian menunjukkan rendahnya posisi tawar tenaga kerja di sektor

pertanian. Tingkat upah di sektor pertanian tidak dapat dipengaruhi oleh

kebijakan pemerintah misalnya melalui kebijakan upah minimum, tingkat upah

akan naik dengan sendiri kalau laju PDRB meningkat secara berkelanjutan

ditopang oleh semua sektor bukan oleh sektor pertanian saja karena tingkat upah

di pasar kerja adalah hasil (dampak) kenaikan produktivitas di perekonomian



102

secara umum dan dimungkinkan oleh imbangan penawaran dan permintaan

tenaga kerja secara umum. Rendahnya tingkat upah juga berpengaruh dengan

daya beli masyarakat yang diperparah dengan inflasi yang berkepanjangan

menyebabkan kondisi ekonomi rumah tangga petani lebih sulit.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan logistic regression nilai dari

koefisien upahi (upah disektor industri) yaitu sebesar 0,009 dan nilai exp (B)

1,009. Artinya kenaikan satu satuan unit upah disektor industri maka probabilitas

tenaga kerja berpindah sebesar 1,009 kali. Nilai koefisien B bernilai positif

menunjukkan semakin besar upah disektor industri maka probabilitas

perpindahan tenaga kerja darisektor pertanian ke sektor pertanian semakin

besar. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Shand yang mengatakan bahwa

alasan melakukan tranasformasi tenaga kerja dari sektor pertanian kesektor

industri adalah tingkat upah yang tinggi disektor industri menjadi faktor penarik.

Variabel lahan (lahan yang dimiliki) memiliki koefisien sebesar -0,008

dengan nilai exp (B) 0,992. Interpretasinya adalah kenaikan kepemilikan lahan

satu satuan unit maka probailitas perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian

kesektor industri sebesar 0,992 kali. Sedangkan nilai koefisien B yang negatif

menunjukkan hubungan yang terbalik artinya semakin besar lahan yang dimiliki

maka semakin kecil kemungkinan tenaga kerja berpindah dari sektor pertanian

ke sektor industri. Kepemilikian lahan per keluarga di Desa Krembung semakin

menurun, hal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah adanya

sistem waris yang membuat kepemilikan tanah semakin kecil, tanah menjadi

komoditi (diperjualbelikan) dikarenakan harga tanah semakin tinggi, selain itu

budaya takut atau malu menjual tanah waris sudah mulai menurun karena

pengaruh kebutuhan hidup dan faktor budaya.

Variabel pendidikan (pendidikan terakhir) memiliki nilai B sebesar 0,658

dan nilai exp (B) 1,931. variabel tersebut signifikan terhadap variabel dependent
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karena nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,034. Koefisien B bernilai positif

artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, maka probabilitas

berpindahnya tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri semakin besar

dan sebaliknya. Faktor pendidikan merupakan faktor yang krusial dalam

meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Sektor pertanian dianggap sebagian

banyak orang sebagai pekerjaan yang tidak bergengsi dan kurang menjanjikan.

Bahkan menjadi petani bukan profesi yang dicita-citakan anak sekolah dari SD

hingga mahasiswa. Mereka sejak awal sudah terkondisikan dengan transformasi

pendidikan yang berorientasi pada profesi dokter, pilot, akuntan, jaksa, hakim,

dan profesi lain, yang tidak menyentuh bidang pertanian secara langsung.

Variabel tanggungan keluarga yang dimiliki menurut uji logistic regresion

tersebut tidak signifikan ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar 0,475 yang lebih

besar dari 0,05, karena responden memiliki tanggungan keluarga yang hampir

sama yaitu 4 orang. Nilai statistik yang tidak signifikan tersebut dikarenakan

tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor industri rata-rata memiliki jumlah

tanggungan anggota keluarga yang sama yaitu 6 orang, sehingga variabel

tersebut tidak mempengaruhi tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian untuk

berpindah pekerjaan. Selain nilai statistik yang tidak signifikan menurut tenaga

kerja yang menetap di sektor pertanian tidak mempermasalahkan memiliki anak

yang banyak karena dapat memberikan keuntungan lain yaitu lebih banyak yang

membantu bekerja dan rumah tidak kesepian.

4.4.2. Manfaat Yang Diterima Oleh Tenaga Kerja Yang Melakukan
Perpindahan Pekerjaan Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Industri.

Pembahasan tentang manfaat yang diterima oleh tenaga kerja yang

melakukan perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri

dengan menggunakan alat analisis deskriptif. Manfaat yang diterima dalam hal ini
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dapat dinilai secara ekonomis (upah yang lebih baik dari pada upah di sektor

pertanian dan adanya kepastian untuk bekerja atau beresiko kecil) dan non

ekonomis (status sosial yang lebih baik, mempunyai banyak kenalan dari luar

desa dan mendapatkan pengalaman yang baru atau pengetahuan).

4.4.2.1. Manfaat Yang Bersifat Ekonomis

Kondisi tenaga kerja di Desa Krembung yang bekerja di Sektor Industri

memiliki upah yang lebih tinggi yaitu rata-rata sebesar Rp.30.000,- dibandingkan

dengan upah di sektor pertanian yang rata-rata sebesar Rp.20.000,-. Tingginya

tingkat upah di sektor industri menjadikan tenaga kerja tertarik untuk bekerja di

sektor industri.

Tingkat upah di sektor pertanian dibagi dalam beberapa jenis sesuai

dengan sistem kontrak yang digunakan, seperti sistem maro, mrapat, ngedok

dsb. yang merupakan model perjanjian atau kontrak antara pemilik lahan dengan

penggarap untuk mengerjakan lahannya dengan ketentuan tertentu. Dengan

adanya kontrak tersebut petani penggarap dan pemilik lahan dapat memilih

sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing. Kelebihan dari model-

model kontrak tersebut adalah adanya posisi tawar (bergaining power) dari

petani penggarap yang umumnya adalah petani miskin atau tanpa lahan untuk

berperan serta dalam menentukan aturan main atau kesepakatan. Misalkan

sistem “maro” dimana petani penggarap andil dalam biaya produksi sebesar

separuh dari total biaya produksi, sehingga dalam pembagian panen hak yang

dimiliki penggarap adalah separuh dari hasil panen. Dari kesepakatan tersebut

dapat diketahui kelebihan dari model maro yaitu: petani penggarap memiliki

tanggung jawab besar dalam memelihara sawah terkait dengan hasil panen,

hasil panen yang semakin besar maka bagi hasil yang didapat juga semakin

besar. Selain itu hubungan kerja tersebut biasanya meningkat menjadi hubungan

kekeluargaan sehingga dalam hubungan kerja tersebut terdapat hubungan
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kekeluargaan yang baik, seperti pemilik lahan biasanya memberi bahan pokok

kepada penggarap karena sebelum panen tiba penggarap tidak memiliki uang

atau kebutuhan makan sehari-hari. Berbeda dengan sistem upah harian dimana

tenaga kerja diupah setiap harinya dengan waktu kerja yang telah ditentukan

namun tanggung jawab pengawasan, pemeliharaan sepenuhnya oleh pemilik

lahan, dan hubungan yang tercipta hanya sebatas hubungan kerja.

Saat ini kecenderungan di Desa Krembung adalah menggunakan sistem

upah harian dimana tenaga kerja di pekerjakan dan di upah secara harian,

Pemilik lahan lebih suka menyewakan lahannya atau menjualnya karena harga

tanah di Desa Krembung hampir sama dengan harga tanah di kota Sidoarjo yaitu

mencapai Rp.300.000/m3.

Selain tingkat upah adanya kepastian untuk bekerja (resiko kecil untuk

tidak bekerja) merupakan daya tarik tenaga kerja untuk berpindah pekerjaan dari

sektor pertanian ke sektor industri. Bekerja di sektor industri tidak menanggung

resiko kerugian sebagaimana bekerja di sektor pertanian. Salah satu ciri sektor

pertanian adalah bersifat musiman. Tanaman padi, palawija atau sayuran

umumnya berumur tiga bulan. Dari awal menanam sampai panen sulit

diperkirakan pendapatan yang akan diterima karena adanya beberapa faktor

ketidakpastian, seperti serangan hama penyakit, terjadinya musim kemarau

panjang (musim kekeringan) atau banjir, yang secara langsung mempengaruhi

jumlah produksi dan fluktuasi harga. Oleh karena itu, pekerjaan yang

memberikan pendapatan setiap saat (terjadinya rutinitas) menurut pekerja dapat

dikategorikan sebagai pekerjaan yang lebih aman dan beresiko kecil.

4.4.2.2. Manfaat Yang Bersifat Non Ekonomis

Status sosial untuk tenaga kerja yang berpindah pekerjaan sebagai buruh

industri lebih tinggi karena dari pakaian yang digunakan terlihat bersih dan rapi,
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tempat bekerjanya di pabrik yang tidak panas karena cahaya dari sinar matahari

tidak dapat masuk sehingga tidak membuat kulit menjadi rusak, lain halnya

bekerja di sektor pertanian yang pakaian kotor dan tidak rapi, serta sinar

matahari dapat secara langsung menyinarinya

Bekerja di sektor industri juga memiliki resiko yang lebih rendah

dibandingkan bekerja di sektor pertanian yang dipengaruhi oleh musim tanam,

resiko banjir, gagal panen, serangan hama dan jatuhnya harga jual panen akibat

impor yang dilakukan oleh pemerintah. Tenaga kerja di Desa Krembung yang

bekerja di sektor pertanian sering mengeluhkan harga panen yang sering jatuh

padahal harga obat-obatan pertanian harganya cukup tinggi, sehingga

keuntungan yang diperoleh petani sangat kecil dan tidak seimbang dengan

lamanya waktu tanam yang digunakan.

Tenaga kerja yang berpindah pekerjaan merasa memperoleh

pengetahuan yang baru atau mendapatkan pengalaman yang belum pernah

mereka peroleh sebelumnya. Kebanyakan para responden sebelumnya kurang

mengetahui tentang pekerjaan yang bersifat formal seperti di sektor industri

dimana mereka sekarang bekerja. Mereka mempunyai gambaran tentang

manajemen usaha atau paling tidak mengetahui cara kerja (job discription) di

suatu unit organisasi. Tenaga kerja yang mempunyai anak, dengan melihat

kesuksesan pekerja lain, timbul motivasi untuk mendidik dan menyekolahkan

anaknya agar menjadi pekerja yang berhasil dikemudian hari. Para pekerja yang

berpindah pekerjaan ke sektor industri dapat membandingkan perilaku kehidupan

atau pola hidup pekerja lain yang tentunya tidak semuanya positif, tetapi dapat

dipandang sebagai masukan-masukan dalam perilaku hidup sehari-hari bagi

pekerja tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.2. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulakan bahwa :

1. Rendahnya tingkat upah disektor pertanian merupakan faktor

pendorong yang mempengaruhi perpindahan tenaga kerja dari sektor

pertanian ke sektor industri, sedangkan tingginya upah disektor

industri merupakan faktor penarik bagi tenaga kerja di Desa

Krembung untuk melakukan transformasi tenaga kerja dari sektor

pertanian ke sektor industri.

2. Kepemilikan lahan pertanian terkait dengan pendapatan di sektor

pertanian karena merupakan faktor produksi utama memiliki

hubungan yang negatif terhadap probabilitas perpindahan tenaga

kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, artinya semakin tinggi

kepemilikan lahan pertanian maka probabilitas perpindahan tenaga

kerja dari sektor pertanian ke sektor industri akan semakin kecil.

3. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang diselesaikan oleh

tenaga kerja mereka memilih pekerjaan yang mampu memeberikan

penghasilan yang cukup bagi mereka dan dapat mengangkat status

sosial mereka. Dan dengan bekal pendidikan yang tinggi mereka

mampu bersaing di pasar tenaga kerja.

4. Jumlah anak dan saudara yang menggantungkan biaya hidup

(makan, minum, tempat tinggal, pakaian dsb).jumlahnya hampir sama

antara responden yang bekerja di sektor pertanian maupun disektor

industri, sehingga variabel tersebut kurang signifikan dalam

mempengaruhi tenaga kerja melakukan transformasi pekerjaan.
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5. Manfaat yang dirima oleh tenaga kerja yang berpindah dari sektor

pertanian ke sektor industri ada dua yaitu :

a. Tangible (dapat dinilai dengan uang) adalah:

1) Upah sektor industri lebih tinggi,

2) Resiko kecil untuk tidak mendapatkan pendapatan secara

kontinyu.

b. Intangible (tidak dapat dinilai dengan uang) adalah:

1) Status sosial yang lebih tinggi,

2) Mempunyai banyak kenalan (teman) dari luar desa,

3) Serta mendapatkan pengalaman/ pengetahuan baru.

4.3. Saran-Saran

1. Perlu kiranya pembuat kebijakan yang berhubungan dengan

ketenagakerjaan di daerah, terutama Kabupaten Sidoarjo lebih

memperhatikan sektor industri (sektor industri kecil dan industri

rumah tangga) serta sektor informal diperkotaan karena tenaga kerja

yang gagal bekerja di sektor industri akan masuk kedalam sektor

informal diperkotaan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif

(pemukiman kumuh, tindak kriminal, gelandangan dan pengemis)

2. Rendahnya tingkat upah disektor pertanian menyebabkan semakin

berkurangnya tenaga kerja di sektor tersebut, sehingga perlu adanya

perbaikan dibidang upah serta perencanaan yang baik dalam

pembangunan perdesaan sehingga tidak terjadi penggusuran lahan

pertanian yang masih produktif untuk dialih fungsikan yang akhirnya

berdampak buruk terhadap produktifitas pertanian itu sendiri dan

kerusakan lingkungan
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3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang perpindahan pekerjaan dari

sektor pertanian ke sektor industri dalam rangka mengantisipasi

kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian dengan menggunakan

metode yang tepat.
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DAFTAR PERTANYAAN
(TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI)

TRANSFORMASI TENAGA KERJA DARI SEKTOR PERTANIAN
KE SEKTOR INDUSTRI

(STUDI KASUS DI DESA KREMBUNG
KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : …………………………………

Pendidikan : …………………………………

Jenis Kelamin : …………………………………

Status Dalam Keluarga : …………………………………

Usia : ………………………….Tahun

Pekerjaan : …………………………………

Tanggal Wawancara :…………………………………

Bulan Wawancara : …………………………………

Tahun Wawancara : …………………………………

Luas lahan pertanian yang dimiliki : ………………………………Ha

Alamat responden : …………………………………

…………………………………

…………………………………

Nomor /Kode Responden:
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IDENTITAS PRIBADI RESPONDEN
A. Ketenagakerjaan

1.

Sebagai apa anda bekerja saat ini?
a) Buruh pabrik
b) Pemilik perusahaan, industri kecil, rumah tangga
c) Lainya

.....................................................................................................................................

..

2.

Sejak kapan anda mulai bekerja pada pekerjaan tersebut?
………………….
………………….………………….………………….………………….…………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
…………

3.

Dapatkah anda menjelaskan, bagaimana mula-mula proses terjadinya anda
tertarik pada pekerjaan tersebut sampai anda masuk pada pekerjaan tersebut?
………………….
………………….………………….………………….………………….…………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
…………
………………….
………………….………………….………………….………………….…………….

4.

Alasan apa anda memilih pekerjaan tersebut ?

a) Upahnya lebih baik bila dibanding dengan yang lainnya
b) Lebih prestise (Status sosial, gengsi)
c) Adanya jaminan untuk gaji yang diberikan
d) Mempunyai banyak kenalan
e) Alasan lainnya:

………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………….…………………………………………

………........

5.

Dalam menerima gaji atau upah dari pekerjaan anda, sistem penerimaan gajinya:

a. Harian c. Bulanan
b. Mingguan d. Lainnya: …………….

6.

Jika Upah atau gaji yang anda terima harian, berapa upah yang anda terima dalam
sehari ?
.........................................Rupiah/hari

7.

Jika Upah atau gaji yang anda terima mingguan, berapa upah yang anda terima dalam
seminggu ?
.........................................Rupiah/minggu
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8.

Jika Upah atau gaji yang anda terima bulanan, berapa upah yang anda terima dalam
sebulan ?
.........................................Rupiah/bulan

9.
Jika Upah atau gaji yang anda terima (sebutkan.......................), berapa upah yang anda
terima dalam (sebutkan............................) ?
.........................................Rupiah/(sebutkan.........................)

10.
Berapa jam rata-rata anda bekerja dalam setiap harinya ?

.………...............................jam/hari

11.
Apakah anda yang bekerja secara penuh selama satu bulan ?
a. ya b. tidak

12.
Jika tidak, berapa hari anda biasanya bekerja selama satu bulan ?
…………………………Hari

13. Apakah anda bekerja di luar jam kerja biasanya (jam lembur)?
a. ya b. tidak

14 Berapa upahnya untuk jam kerja lembur ?
………………….......................................Rupiah/jam

15.

Jika anda belum berkeluarga, berapa pengeluaran konsumsi untuk saudara atau untuk
keluarga dalam setiap harinya (Makan, Minum, dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang
lainnya)?
………………………………..........................................................................................Ru
piah/hari.

16

Jika anda sudah berkeluarga, berapa pengeluaran konsumsi untuk keluarga dalam
setiap harinya (Makan, Minum, dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya)?
………………………………..........................................................................................Ru
piah/hari.

17.

Apakah anda berminat berpindah bekerja ke sektor lain (sebutkan

......................................... ) jika ada kesempatan?
a. Ya, alasannya
.................................................................................................................................

b. Tidak, alasannya
.............................................................................................................................

B. Pendapatan Responden
Perkiraan PendapatanSumber Pendapatan Sehari (Rp) Seminggu (Rp) Sebulan (Rp)

a). Hasil Bersih Usaha
Utama

 Upah/gaji dari Pabrik

 Uang Lembur

 Uang Tunjangan
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 Lainnya ........................
b) Hasil Bersih Usaha

Sampingan
 Dagang

 Jasa

 Pertanian

 Lainnya...........................

C. Identitas Anggota Keluarga

Nama Umur Pendidik
an Pekerjaan Hubungan

Keluarga Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
D. Penggunaan Lahan

1 Selain bekerja di sektor industri, apakah anda memiliki lahan pertanian ?
a. Ya b. Tidak

2.
Jika ya, berapa luas lahan pertanian yang anda miliki ?
a. Sawah ............................................................Ha
b. Tegal/lahan kering ............................................................Ha
c. Lainnya............................... ............................................................Ha

3.
Bagaimana anda mengolah lahan pertanian tersebut ?
a. Disewakan
b. Bagi hasil
c. Lainnya ...............................

Catatan : ................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

-----xxxx(( T e r i m a K a s i h ))xxx-----
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DAFTAR PERTANYAAN
(TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN)

TRANSFORMASI TENAGA KERJA DARI SEKTOR PERTANIAN
KE SEKTOR INDUSTRI

(STUDI KASUS DI DESA KREMBUNG
KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : …………………………………

Pendidikan : …………………………………

Jenis Kelamin : …………………………………

Status Dalam Keluarga : …………………………………

Usia : ………………………….Tahun

Pekerjaan : …………………………………

Tanggal Wawancara :…………………………………

Bulan Wawancara : …………………………………

Tahun Wawancara : …………………………………

Luas lahan pertanian yang dimiliki : ………………………………Ha

Alamat responden : …………………………………

…………………………………

…………………………………

Nomor /Kode Responden:
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IDENTITAS PRIBADI RESPONDEN
A. Ketenagakerjaan

1.

Sebagai apa anda bekerja saat ini ?
a) Buruh tani
b) Pemilik lahan
c) Petani penggarap (penyewa, bagi hasil)
d) Lainya

...................................................................................................................................

....

2.

Sejak kapan anda mulai bekerja pada pekerjaan tersebut?
………………….
………………….………………….………………….………………….…………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
…………

3.

Dapatkah anda menjelaskan, bagaimana mula-mula proses terjadinya anda
tertarik pada pekerjaan tersebut sampai anda masuk pada pekerjaan tersebut?
………………….
………………….………………….………………….………………….…………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
…………
………………….
………………….………………….………………….………………….…………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
…………

4.

Alasan apa anda memilih pekerjaan tersebut ?

f) Upahnya lebih baik bila dibanding dengan yang lainnya
g) Lebih dekat dengan orang tua atau tempat kelahiran
h) Hanya pertanian keahlian yang dimiliki
i) Alasan lainnya:

………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………….………………………………………

…………........

5.

Dalam menerima gaji atau upah dari pekerjaan anda, sistem penerimaan gajinya:

a. Harian c. Bulanan
b. Mingguan d. Lainnya: …………….

6.

Jika upah atau gaji yang anda terima harian, berapa upah yang anda terima dalam
sehari ?
.........................................Rupiah/hari

7.
Jika upah atau gaji yang anda terima mingguan, berapa upah yang anda terima
dalam seminggu ?
.........................................Rupiah/minggu
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8.

Jika upah atau gaji yang anda terima bulanan, berapa upah yang anda terima dalam
sebulan ?
.........................................Rupiah/bulan

9.

Jika upah atau gaji yang anda terima (sebutkan...................................), berapa upah
yang anda terima dalam (sebutkan........................................) ?
...........................................................................................................Rupiah/
(sebutkan..........................)

10. Apakah anda dapat bekerja secara penuh selama satu bulan ?
a. ya b. tidak

11.
Jika tidak, berapa hari anda biasanya bekerja selama satu bulan ?
…………...............Hari

12.
Berapa jam rata-rata anda bekerja dalam setiap harinya ?

.………...............................jam/hari

13. Apakah anda bekerja di luar jam kerja biasanya (jam lembur)?
a. ya b. tidak

14.
Berapa upahnya untuk jam kerja lembur ?
…………………............................................Rupiah/jam

15.

Jika anda belum berkeluarga, berapa pengeluaran konsumsi untuk saudara dan
untuk keluarga dalam setiap harinya (Makan, Minum, dan kebutuhan-kebutuhan
dasar yang lainnya)?
……………………………….............................................................................................
..Rupiah/hari.

16.

Jika anda sudah berkeluarga, berapa pengeluaran konsumsi untuk keluarga dalam
setiap harinya (Makan, Minum, dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya)?
……………………………….............................................................................................
...Rupiah/hari.

17.

Apakah anda berminat berpindah bekerja ke sektor lain (sebutkan
......................................... ) jika ada kesempatan?
a. Ya, alasannya
.................................................................................................................................

b. Tidak, alasannya
.............................................................................................................................

B. Pendapatan Responden
Perkiraan PendapatanSumber

Pendapatan Kilogram Rupiah Sebulan (Rp)
a). Hasil Bersih Utama
 Upah ke sawah

 Hasil panen

 Lainnya........................
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b). Hasil Bersih Usaha
Sampingan

 Dagang

 Ternak

 Jasa

 Lainnya........................
C. Identitas Anggota Keluarga

Nama Umur Pendidik
an Pekerjaan Hubungan

Keluarga Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
D. Penggunaan Lahan

1.

Apakah status kepemilikan lahan yang anda miliki ?
a. Milik sendiri
b. Sewa
c. Bagi Hasil
d. Tidak punya (buruh tani saja)
e. Lainnya .................................

2.

Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki ?
d. Sawah ............................................................Ha
e. Tegal/lahan kering ............................................................Ha
f. Pekarangan ............................................................Ha
g. Lainnya............................... ............................................................Ha

3.

Berapa banyak lahan yang anda kerjakan ?
a. Milik sendiri ............................................................Ha
b. Sewa ............................................................Ha
c. Bagi Hasil ............................................................Ha
d. Lainnya............................... ............................................................Ha

Apakah tanah yang anda miliki sudah bersertifikat ?
a. ya, alasanya
...................................................................................................................................

b. tidak, alasanya
...............................................................................................................................

Catatan : ................................................................................................................
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...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

-----xxxx(( T e r i m a K a s i h ))xxx-----



Probabilitas Perpindahan
Tenaga Kerja (1= Berpindah

0= tidak berpindah)
Upah Di Sektor

Pertanian
Upah Di Sektor

Industri
Kepemilikan
Lahan (M2)

keluarga yang
Menjadi Tanggungan

(orang)

pendidikan
terakhir yang

ditempuh (tahun)
1 Rp 300,000.00 Rp 550,000.00 60 7 9
1 Rp 250,000.00 Rp 600,000.00 60 5 9
0 Rp 250,000.00 Rp 410,000.00 220 5 0
0 Rp 500,000.00 Rp 200,000.00 490 4 6
1 Rp 210,000.00 Rp 450,000.00 60 6 9
0 Rp 450,000.00 Rp 250,000.00 45 4 12
1 Rp 150,000.00 Rp 250,000.00 65 5 9
1 Rp 450,000.00 Rp 350,000.00 50 2 9
1 Rp 440,000.00 Rp 700,000.00 200 5 12
0 Rp 450,000.00 Rp 230,000.00 420 3 12
0 Rp 250,000.00 Rp 600,000.00 220 2 6
0 Rp 500,000.00 Rp 200,000.00 250 5 6
1 Rp 210,000.00 Rp 650,000.00 50 5 12
1 Rp 240,000.00 Rp 550,000.00 45 5 12
1 Rp 200,000.00 Rp 400,000.00 56 1 6
0 Rp 500,000.00 Rp 100,000.00 21 3 6
0 Rp 500,000.00 Rp 200,000.00 390 2 6
1 Rp 200,000.00 Rp 600,000.00 40 7 12
1 Rp 230,000.00 Rp 650,000.00 20 5 12
0 Rp 420,000.00 Rp 300,000.00 490 7 6
1 Rp 220,000.00 Rp 450,000.00 50 2 12
0 Rp 440,000.00 Rp 150,000.00 420 1 6
0 Rp 600,000.00 Rp 200,000.00 220 6 6
1 Rp 120,000.00 Rp 525,000.00 90 6 12
0 Rp 400,000.00 Rp 230,000.00 110 2 9
1 Rp 400,000.00 Rp 430,000.00 45 5 6

Lampiran 2
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Probabilitas Perpindahan
Tenaga Kerja (1= Berpindah

0= tidak berpindah)
Upah Di Sektor

Pertanian
Upah Di Sektor

Industri
Kepemilikan
Lahan (M2)

keluarga yang
Menjadi Tanggungan

(orang)

pendidikan
terakhir yang

ditempuh (tahun)
1 Rp 200,000.00 Rp 550,000.00 67 5 12
1 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00 450 4 9
0 Rp 420,000.00 Rp 230,000.00 455 3 6
0 Rp 550,000.00 Rp 240,000.00 310 3 6
1 Rp 250,000.00 Rp 300,000.00 50 4 9
1 Rp 200,000.00 Rp 525,000.00 50 6 12
1 Rp 200,000.00 Rp 500,000.00 22 6 12
1 Rp 180,000.00 Rp 250,000.00 310 4 9
1 Rp 450,000.00 Rp 500,000.00 420 2 12
0 Rp 500,000.00 Rp 240,000.00 490 1 6
1 Rp 150,000.00 Rp 525,000.00 90 5 12
1 Rp 150,000.00 Rp 540,000.00 35 5 9
1 Rp 250,000.00 Rp 450,000.00 60 3 16
1 Rp 210,000.00 Rp 425,000.00 45 7 12
0 Rp 450,000.00 Rp 200,000.00 120 2 6
1 Rp 440,000.00 Rp 550,000.00 34 5 12
1 Rp 600,000.00 Rp 600,000.00 42 4 9
0 Rp 440,000.00 Rp 350,000.00 300 1 6
0 Rp 465,000.00 Rp 300,000.00 220 7 6
1 Rp 200,000.00 Rp 450,000.00 25 4 16
1 Rp 120,000.00 Rp 500,000.00 50 6 9
0 Rp 440,000.00 Rp 140,000.00 455 3 6
0 Rp 550,000.00 Rp 250,000.00 455 2 6
1 Rp 150,000.00 Rp 625,000.00 50 5 12
0 Rp 700,000.00 Rp 100,000.00 310 2 9
1 Rp 350,000.00 Rp 425,000.00 60 3 12

Lampiran 2
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Probabilitas Perpindahan
Tenaga Kerja (1= Berpindah

0= tidak berpindah)
Upah Di Sektor

Pertanian
Upah Di Sektor

Industri
Kepemilikan
Lahan (M2)

keluarga yang
Menjadi Tanggungan

(orang)

pendidikan
terakhir yang

ditempuh (tahun)
1 Rp 200,000.00 Rp 650,000.00 90 5 9
0 Rp 250,000.00 Rp 230,000.00 210 3 9
1 Rp 150,000.00 Rp 450,000.00 60 6 12
0 Rp 500,000.00 Rp 120,000.00 550 4 9
1 Rp 200,000.00 Rp 450,000.00 70 6 12
0 Rp 210,000.00 Rp 210,000.00 620 2 9
0 Rp 600,000.00 Rp 200,000.00 390 1 6
1 Rp 200,000.00 Rp 440,000.00 60 5 16
0 Rp 610,000.00 Rp 190,000.00 100 3 6
1 Rp 150,000.00 Rp 350,000.00 100 5 9
1 Rp 250,000.00 Rp 400,000.00 15 6 12
0 Rp 400,000.00 Rp 550,000.00 420 5 9
1 Rp 210,000.00 Rp 600,000.00 12 5 12
1 Rp 450,000.00 Rp 500,000.00 310 4 12

Lampiran 2
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Logistic Regression

[DataSet1] G:\uji 5 var keluarga.sav

Case Processing Summary

66 100.0
0 .0

66 100.0
0 .0

66 100.0

Unweighted Casesa

Included in Analysis
Missing Cases
Total

Selected Cases

Unselected Cases
Total

N Percent

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

a.

Dependent Variable Encoding

0
1

Original Value
.00
1.00

Internal Value

Block 0: Beginning Block

Iteration Historya,b,c

89.302 .364
89.301 .368
89.301 .368

Iteration
1
2
3

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a.

Initial -2 Log Likelihood: 89.301b.

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than .001.

c.
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Classification Tablea,b

0 27 .0
0 39 100.0

59.1

Observed
.00
1.00

y

Overall Percentage

Step 0
.00 1.00

y Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a.

The cut value is .500b.

Variables in the Equation

.368 .250 2.157 1 .142 1.444ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variables not in the Equation

29.870 1 .000
33.655 1 .000
29.282 1 .000
29.256 1 .000
13.688 1 .000
48.498 5 .000

upahp
upahi
lahan
pendidikan
keluarga

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

Block 1: Method = Enter

Iteration Historya,b,c,d

35.363 -1.037 -.003 .003 -.003 .182 .018
25.388 -1.686 -.006 .005 -.004 .312 .053
21.822 -2.370 -.008 .006 -.006 .439 .123

20.666 -3.053 -.011 .008 -.007 .553 .212
20.436 -3.538 -.012 .009 -.008 .630 .276
20.423 -3.697 -.013 .009 -.008 .656 .296
20.423 -3.710 -.013 .009 -.008 .658 .297
20.423 -3.710 -.013 .009 -.008 .658 .297

Iteration
1

2
3
4
5
6

7
8

Step
1

-2 Log
likelihood Constant upahp upahi lahan pendidikan keluarga

Coefficients

Method: Entera.

Constant is included in the model.b.

Initial -2 Log Likelihood: 89.301c.

Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.d.
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Omnibus Tests of Model Coefficients

68.879 5 .000
68.879 5 .000
68.879 5 .000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

Model Summary

20.423a .648 .874
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 8 because
parameter estimates changed by less than .001.

a.

Hosmer and Lemeshow Test

2.384 7 .936
Step
1

Chi-square df Sig.

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

7 6.995 0 .005 7
7 6.976 0 .024 7
7 6.791 0 .209 7
3 4.227 4 2.773 7
3 1.816 4 5.184 7
0 .165 7 6.835 7
0 .023 7 6.977 7
0 .005 7 6.995 7
0 .002 10 9.998 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Step
1

Observed Expected
y = .00

Observed Expected
y = 1.00

Total

Classification Tablea

23 4 85.2
2 37 94.9

90.9

Observed
.00
1.00

y

Overall Percentage

Step 1
.00 1.00

y Percentage
Correct

Predicted

The cut value is .500a.
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Variables in the Equation

-.013 .006 4.853 1 .028 .987
.009 .004 3.997 1 .046 1.009

-.008 .004 4.007 1 .045 .992
.658 .311 4.472 1 .034 1.931
.297 .416 .509 1 .475 1.346

-3.710 3.212 1.334 1 .248 .024

upahp
upahi
lahan
pendidikan
keluarga
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: upahp, upahi, lahan, pendidikan, keluarga.a.

Correlation Matrix

1.000 -.001 -.427 .017 -.646 -.443
-.001 1.000 -.459 .382 -.487 -.202
-.427 -.459 1.000 -.129 .259 .029
.017 .382 -.129 1.000 -.445 -.177

-.646 -.487 .259 -.445 1.000 .193
-.443 -.202 .029 -.177 .193 1.000

Constant
upahp
upahi
lahan
pendidikan
keluarga

Step
1

Constant upahp upahi lahan pendidikan keluarga

Step number: 1

.


