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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang cukup subur dan kaya akan sumber 

daya alam. Banyak sektor-sektor yang dapat dikembangkan sehingga akan 

menjadi nilai tambah bagi perekonomian Negara.  

 Dari berbagai potensi yang ada, pertanian merupakan salah satu sektor 

yang dapat dikembangkan. Alasan yang mendasari sektor ini layak untuk 

dikembangkan adalah potensi sumber dayanya yang besar dan beragam, 

pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Besarnya penduduk yang 

menggantungkan hidupnya pada sektor ini dan menjadi basis pertumbuhan 

ekonomi di pedesaan. Pernyataan ini sesuai dengan karakteristik umum negara- 

negara berkembang  (Todaro, 1995:115) yang menyatakan bahwa: 

1. Tingkat hidup yang rendah. 

2. Tingkat produktivitas rendah 

3. Pertumbuhan penduduk dan tanggungan beban yang tinggi. 

4. Tingkat pengangguran yang tinggi 

5. Ketergantungan yang tinggi terhadap produk pertanian dan produk-

produk pokok (primer) 

6. Dominasi ketergantungan dan sifat mudah terpengaruh  (Vulnerable) 

dalam hubungan internasional. 

 Di Indonesia pembangunan pertanian didorong dari segi penawaran dan 

segi fungsi produksi melalui penelitian-penelitian, pengembangan teknologi 

pertanian yang terus menerus, pembangunan prasarana sosial dan ekonomi di 

pedesaan serta investasi-investasi oleh Negara dalam jumlah besar. Pertanian 

kini dianggap sebagai sektor pemimpin (leading sector) yang diharapkan 

mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya. 
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Apabila dilihat dari segi historisnya, pertanian dari tahun ke tahun masih 

menjadi sektor yang tangguh dan tahan terhadap perubahan struktural kinerja 

perekonomian dan pasar kerja di Indonesia. 

Ketangguhan sektor pertanian tersebut terbukti ketika pasar kerja 

mengalami perubahan drastis di era krisis moneter, hanya dalam setahun pada 

1997-1998 sektor bukan pertanian berkurang lebih dari 2,5 juta jiwa, sementara 

sektor pertanian bertambah lebih dari 4,3 juta jiwa, padahal dalam kurun 

sebelumnya (1990-1997) telah berkurang sekitar 6,7 juta jiwa. Peralihan tenaga 

kerja ke sektor pertanian selama krisis memperlihatkan kelenturan atau 

fleksibilitas pasar tenaga kerja. (Silalahi: 2004). 

 Peran penting sektor pertanian didukung pula oleh Mubyarto dalam  

artikel Pembangunan Pertanian Berkelanjutan pada Indikator (2005: 34) yang 

mengatakan bahwa pertanian bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk 

menghasilkan pendapatan bagi petani saja, lebih dari itu, adalah sebuah cara 

hidup bagi sebagian besar petani Indonesia. 

 Peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja terlihat pada 

beberapa daerah di Indonesia. Hal ini karena sebagian besar anggota 

masyarakat di Negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor 

tersebut (Yustika, 2005:67). Salah satu daerah yang penyerapan tenaga 

kerjanya cukup besar di sektor pertanian adalah Kabupaten Magetan. Besarnya 

tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian di Kabupaten Magetan 

dikarenakan lahan pertanian yang cukup luas. Keadaan tersebut didukung pula 

dengan letak geografisnya yang sebagian besar merupakan dataran tinggi yang 

subur. 

 Besarnya kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Magetan dalam 

penyerapan tenaga kerja terlihat pada tabel di bawah ini 
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Tabel 1.1: Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten 

Magetan 2007 
 

Sektor Jumlah % 

Pertanian 278.251 63,29% 

Pertambangan dan 

penggalian 

44 0,01% 

Industri pengolahan 35.831 8,15% 

Listrik, gas, dan air minum 527 0,12% 

Konstruksi 12618 2,87% 

Perdagangan, hotel, dan 

rumah makan 

61.770 14,05% 

Angkutan dan komunikasi 6.506 1,48% 

Keuangan, asuransi, usaha 

persewaan bangunan 

1.758 0,40% 

Jasa sosial kemasyarakatan 41.326 9,40% 

Lain-lain 1.015 0,23% 

Jumlah 439.646 100% 

Sumber: BPS Magetan 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sektor pertanian 

memiliki kontribusi paling besar dalam penyerapan tenaga kerja. Yaitu sebesar 

278.251 jiwa atau 63,29% dari tenaga kerja penduduk di Kabupaten Magetan 

bermatapencaharian sebagai petani. 

Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian tidak hanya 

dimonopoli oleh tenaga kerja pria saja tetapi juga mendorong tenaga kerja wanita 

untuk bekerja di sektor ini. Walaupun pekerjaannya cukup berat, tidak 

menghalangi wanita terutama ibu-ibu yang telah berumah tangga untuk terjun di 

sektor ini. 
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Melihat fenomena  di atas peran wanita dalam pasar tenaga kerja kini 

tidak dapat dianggap sebelah mata lagi. Masyarakat dahulu dibayangi sistem 

patriakal dimana laki-laki lebih dominan terhadap wanita. Dominasi ini terjadi 

karena posisi wanita secara ekonomis lebih rendah dari pria sehingga 

pemenuhan kebutuhan wanita sangat bergantung kepada pria. 

Seiring berjalannya waktu, keyakinan tersebut mulai luntur. Keadaan ini 

terus mengalami perubahan. Secara perlahan, peran wanita sangat 

diperhitungkan dalam perekonomian keluarga. Hal ini terjadi karena semakin 

banyaknya wanita yang bekerja dan tidak semata-mata menjadi ibu rumah 

tangga.  

Sejak terbukanya kesempatan kerja bagi wanita diluar peran rumah 

tangga, wanita mulai melaksanakan perannya sebagai ibu rumah tangga dan 

pencari nafkah. Untuk itu wanita mengatur pekerjaannya dengan mengurangi 

waktu untuk pekerjaan rumah tangga. Partisipasi kerja wanita tidak saja 

menyebabkan penambahan penghasilan rumah tangga namun juga 

meningkatkan peran wanita dalam mengambil keputusan.  

Fenomena wanita bekerja di Indonesia merupakan hal yang cukup 

menarik untuk dikaji, terlebih di wilayah pedesaan yang sebagian besar 

bermatapencaharian sebagai petani. Keterlibatan mereka untuk bekerja 

sebagian besar karena tuntutan ekonomi. Kondisi perekonomian yang lemah, 

memaksa mereka untuk turut mencari penghasilan tambahan bagi keluarga. 

Permasalan ini juga terjadi di Kelurahan Parang. Keinginan seorang ibu 

untuk bekerja sesuai dengan tuntutan zaman yang terus mendesak. Kemampuan 

suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga terkadang dirasa kurang.  

Permasalahan peran wanita untuk membantu suami untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga di Kelurahan Parang terganjal oleh terbatasnya lapangan 

kerja yang disediakan di daerah tersebut. Dengan melihat potensi yang dimiliki 
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oleh daerah ini, maka tidak sedikit ibu-ibu yang bekerja di sektor pertanian. Hal 

inilah yang mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU BEKERJA DI SEKTOR 

PERTANIAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN 

KELUARGA” (Studi kasus Kel. Parang Kec. Parang Kab. Magetan ) 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Sejalan dengan  kemajuan pembangunan nasional secara keseluruhan 

terdapat kecenderungan meningkatnya peranan wanita dalam ikut mencari 

nafkah bagi keluarga. Wanita banyak melakukan kegiatan ekonomi bersama-

sama dengan pria diluar rumah tangga terutama di sektor pertanian. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ibu bekerja di sektor 

pertanian 

2. Seberapa besar kontribusi ibu bekerja di sektor pertanian terhadap 

pendapatan keluarga. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Atas dasar latar belakang dan permasalahan seperti dikemukakan diatas, 

maka penelitian ini dimaksudkan : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ibu bekerja di sektor 

pertanian 

2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi ibu bekerja di sektor pertanian 

terhadap pendapatan keluarga. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

A. Bagi Peneliti 

1. Memberikan wawasan lebih mendalam tentang pendapatan ibu 

bekerja, serta dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan 

lebih lanjut. 

2. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan 

selama kuliah dengan praktek yang ada di lapangan. 

3. Sebagai tambahan pengetahuan kepada peneliti. 

 
B. Bagi Pihak Lain 

1. Memberikan gambaran, wawasan, dan pengetahuan mengenai 

variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi ibu 

bekerja di sektor pertanian dan kontribusinya terhadap 

pendapatan keluarga 

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rencana dan 

mengelola khususnya potensi sumber daya wanita yang dimiliki. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sektor Pertanian Di Indonesia 

2.1.1 Definisi Pertanian 

 Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian besar 

daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis 

katulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Di samping pengaruh 

katulistiwa, ada dua faktor alam lain yang ikut memberi corak pertanian 

Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai kepulauan dan kedua, topografinya yang 

bergunung-gunung (Mubyarto, 1995:8) 

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 usaha tani (farm). 

Kegiatan-kegiatan produksi dalam setiap usahatani merupakan suatu bagian 

usaha (business) dimana biaya penerimaan adalah penting (Mosher dalam 

Hanafi, jabat, Purnomo: 2003) 

Secara teoritis pertanian dapat didefinisikan menjadi dua macam, yaitu 

dalam arti sempit dan pertanian dalam arti luas. 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 (Mubyarto, 1995:17). 

Sedangkan pertanian dalam arti luas adalah pertanian yang terdiri dari sektor 

pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan (Mubyarto, 

1995:16). . 
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Menurut Ilmawati (2003) Pertanian terdiri dari 

1. Pertanian rakyat atau Pertanian Tradisional 

Merupakan usaha pertanian keluarga dimana diproduksi bahan makanan 

utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan, dan ubi-ubian) 

dan tanaman holtikultura, yaitu sayuran dan buah-buahan. Pertanian 

rakyat diusahakan di tanah-tanah sawah, ladang dan pekarangan. 

Definisi sector pertanian ini dapat dikatakan dalam pertanian dalam arti 

sempit yang dikemukakan oleh Mubyarto (1997). 

2. Pertanian padat teknologi adalah usaha tani modern yang menggunakan 

pendekatan teknologi baik dalam meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi kuantitatif maupun kulitatif, menghindari gangguan produksi, 

mempertinggi efisiensi pengolahan produk. 

3. Pertanian ekologi adalah usaha tani yang memperhatikan keseimbangan 

lingkungan dan kelestarian ekologinya, atau pertanian yang selaras 

dengan alam.  

4. Pertanian tangguh adalah pertanian yang mampu menghasilkan produk-

produk yang mampu menyejajarkan petani secara lestari atau yang 

memasok industri secara berkelanjutan dengan bahan baku yang 

bermutu tinggi, secara mantap dan homogeni, atau yang dapat member 

nilai tambah yang besar bagi usaha tani yang diolah atau yang 

menghasilkan devisa besar bagi Negara. 

5. Pertanian Terpadu adalah pertanian yang mengusahakan berbagai 

komoditi secara menyeluruh. 

6. Pertanian Tradisional adalah pertanian yang secara turun temurun 

dengan pola yang sama dilakukan petani. 

Dalam pertanian sering didengar istilah petani, yang dimaksud petani 

adalah petani pemilik dan penggarap, petani penyewa dan penggarap, petani 
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penyakap/bagi hasil, baik pria maupun wanita yang bertindak selaku pengelola 

dalam usaha berbentuk budidaya dan berbentuk usaha keluarga terutama untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga (Departemen Pertanian, 1986). 

Petani adalah (Wikipedia : 2008) seseorang yang bergerak di bidang 

bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan 

tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah 

dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut 

untuk di gunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. 

 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 

ternak/unggas atau berusaha dalam jasa pertanian (BPS: 1994)  

Usaha tani 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. 

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  
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komersial guna memperoleh upah sekedarnya (Francis Foland, 1974 dalam 

Utomo 2003: 24).   

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.   

 
2.1.2 Peran Pertanian 

 Peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia cukup besar. 

Walaupun pada kenyataannya sering dipandang sebelah mata saja. Dengan 

kontribusinya yang cukup besar itu, maka ahli pertanian dan ahli ekonomi 

menyepakati peran sektor pertanian adalah (Ilmawati 2003): 

1. Sebagai penyedia tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan 

sektor usaha lain 

2. Pemasok pangan bagi penduduk yang terus tumbuh dengan pendapatan 

yang terus meningkat, khususnya dalam penyedia pangan dan gizi. 

3. Tabungan untuk investasi di bidang industri 

4. Pasar bagi komoditas produk industri 

5. Penghasil devisa 

6. Bahan mentah untuk keperluan agro industri 

7. Memiliki multiplier effect terhadap roda perekonomian 
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2.2 Tinjauan Ketenagakerjaan 

2.2.1 Gambaran Umum Ketengakerjaan 

 Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia bukan merupakan hal baru. 

Pernyataan ini mengingat jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan 

beragam. Di lain sisi, masalah tenaga kerja menyangkut banyak aspek dan 

sifatnya menyeluruh.  

Di Indonesia, pengertian tenaga kerja atau man power sering 

dipergunakan. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang 

bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan kegiatan lain seperti 

bersekolah, mengurus rumah tangga (Simanjuntak 1985:2).  

Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Dan yang dimaksud pekerja atau buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Tenaga kerja (man power) terdiri dari angkatan kerja (labour force) dan 

bukan angkatan kerja (non labour force). Yang termasuk angkatan kerja yaitu 

tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang sudah bekerja, golongan 

yang mengganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan 

angkatan kerja yaitu golongan yang bersekolah (pelajar dan mahasiswa), 

mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pandapatan.  

Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat 

menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga kelompok ini sering juga 

dinamakan potensial labour force. Termasuk dalam kelompok angkatan kerja 

potensial ini adalah mereka yang menarik diri dari pasar kerja misalkan saja, 

seseorang yang cukup lama mencari pekerjaan tetepi tidak berhasil. Umumnya 



1 2
mereka ini disebut “ discoured workers” yaitu mereka yang sementara keluar dari 

pasar kerja karena tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. 

Sedangkan angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua sub kelompok 

yaitu pekerja dan pengganggur. Yang dimaksud pekerja adalah orang-orang 

yang mempunyai pekerjaan serta yang mempunyai pekerjaan namun untuk 

sementara waktu sedang tidak bekerja. BPS mendifinisikan bekerja adalah 

melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu 

memperoleh pendapatan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara 

kontinyu dalam seminggu yang lalu (maksudnya seminggu sebelum 

pencacahan). Sebaliknya pengganggur yaitu orang yang tidak bekerja sama 

sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan 

dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. 

 
2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Jumlah angkatan kerja dalam suatu negara atau daerah pada suatu 

waktu tertentu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja. Perbandingan antara 

jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama 

ini disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau Labour Force Participation 

Rate (LFPR) (Simanjuntak, 1985:36).  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dinyatakan untuk seluruh 

penduduk dalam usia kerja dan dapat pula dinyatakan untuk satu kelompok 

penduduk tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok wanita di kota, kelompok 

tenaga terdidik, kelompok umur 10-14 tahun di desa dan lain-lain.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya TPAK yaitu 

(Simanjuntak, 1985: 36)  yang pertama, jumlah penduduk yang masih 

bersekolah, semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah semakin kecil 

jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK.  
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Kedua, TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mengurus rumah 

tangga, semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah 

tangga maka semakin kecil TPAKnya.  

Ketiga, TPAK dipengaruhi oleh umur, penduduk berumur muda umumnya 

tidak memiliki tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk 

keluarga, hal ini disebabkan mereka sebagian besar masih sekolah. Penduduk 

dalam kelompok umur 25-55 tahun terutama laki-laki dituntut untuk lebih banyak 

ikut mencari nafkah, sehingga TPAKnya relatif besar. Lebih lanjut lagi penduduk 

diatas 55 tahun sudah mulai menurun kemampuannya untuk bekerja, sehingga 

TPAKnya rendah. 

Keempat, TPAK dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat 

upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik untuk 

masuk pasar kerja. Kenaikan tingkat upah mempengaruhi penyediaan tenaga 

kerja, disatu pihak tingkat upah meningkatkan pendapatan (income effect) yang 

cenderung untuk mengurangi TPAK dan di lain pihak peningkatan upah 

membuat harga waktu menjadi relatif mahal. Pekerjaan menjadi lebih menarik 

dan menggantikan waktu senggang (substitution effect).  

Kelima, TPAK dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka akan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. 

Terutama bagi para wanita dengan semakin tinggi pendidikan kecenderungan 

untuk bekerja semakin besar, dengan kata lain TPAK juga akan semakin besar. 

 Keenam, TPAK juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan ekonomi. Program 

pembangunan, disatu pihak menuntut keterlibatan banyak orang dan di lain pihak 

dapat menumbuhkan harapan-harapan yang baru. Harapan untuk dapat ikut 

menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan 

partisipasi kerja. Jadi semakin bertambah adanya kegiatan ekonomi maka TPAK 

akan semakin besar.  
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2.2.3 Partisipasi Tenaga Kerja Wanita 

 Seiring kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, peran wanita 

dalam pasar tenaga kerja tidak diragukan lagi. Peningkatan peranan wanita 

dalam pembangunan bangsa pada hakikatnya adalah upaya peningkatan 

kedudukan, peranan, kamampuan, kemandirian dan ketahanan mental serta 

spiritual wanita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

 Aktifnya wanita dalam kegiatan ekonomi (angkatam kerja) tidak hanya 

berasal dari keinginan diri sendiri, melainkan juga factor dari luar. Motivasi wanita 

untuk bekerja di luar rumah adalah bermacam-macam baik dilihat dari segi 

ekonomis-materiil, mental spiritual maupun hanya untuk mengisi waktu saja.  

Motivasi wanita bekerja masing-masing wanita tidaklah sama, sedikit 

banyak hal ini tergantung pada pertumbuhan sosial ekonomi dan kultural serta 

situasi negara-negara masing-masing. Untuk motivasi ekonomi materiil misalnya 

bekerja guna menambah pendapatan keluarga, sedangkan mental spiritual 

misalnya untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang telah 

diperoleh ataupun guna menaikkan karir mencari kepuasan mental. Motivasi 

keisengan diantaranya adalah sekedar hobby tanpa tujuan tertentu atau sekedar 

menghabiskan waktu senggang. 

Menurut Suwarni Saljo (Delita:2003) dorongan wanita yang bekerja 

secara umum dikelompokkan menjadi : 

1. Alasan Ekonomi. 

2. Dorongan keinginan untuk membentuk karir. 

3. Karena pembangunan memerlukan tenaga kerja dan wanita adalah salah 

satu dari Sumber Daya Manusia yang melimpah yang patut diberdayakan. 

4. Perubahan norma. 
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5. Perkembangan industri. 

Sedangkan menurut S.C Utami Munandar (Delita: 2003) disamping 

faktor-faktor yang diatas yang telah disebutkan, ada faktor lain yang dapat 

menyebabkan wanita untuk bekerja antara lain : 

- Agar tidak tergantung pada suami 

- Untuk menghindari rasa kebosanan atau untuk mengisi waktu luang 

- Karena mempunyai minat / keahlian tertentu yang ingin dinampakkan. 

Di antara alasan-alasan tersebut di atas, alasan yang utama wanita 

banyak terjun ke pasar tenaga kerja adalah alasan ekonomi  yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Tuntutan hidup semakin lama semakin meningkat 

dan hal ini semakin mendorong peran serta wanita untuk menambah 

penghasilan keluarga. 

Dengan melihat perkembangan semakin meningkatnya tenaga kerja 

wanita, beberapa ahli menyimpulkan beberapa pendapatnya yang ditulis oleh 

Ratna P.Tjaja (2000): 

1. Elson dan Pearson (1984) dalam Tjaja (2000) menyatakan bahwa 

penggunaan tenagakerja wanita untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu 

sesungguhnya adalah strategi pengusaha untuk mendapatkan tenaga 

kerja yang murah. Kedua ahli tersebut dengan tegas menyatakan tidak 

benar apabila pembagian kerja timbul karena kaum wanita dianggap 

paling cocok untuk pekerjaan tertentu. Dalam kenyataannya, hal itu hanya 

sekedar mitos belaka atau sengaja “dimitoskan”. 

2. Manning (1980) dalam Tjaja (2000) mengemukakan dua keuntungan 

yang diperoleh pengusaha bila mereka memperkerjakan kaum wanita. 

Pertama, kaum wanita lebih telaten dan lebih penurut sehingga tidak 

banyak menimbulkan kesulitan dalam menerapkan langkah 
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kebijaksanaan perusahaan. Kedua, angkatan kerja wanita sangat banyak 

dari segi upah relatif lebih murah daripada kaum pria sehingga karenanya 

dapat menekan biaya produksi. 

 
2.2.4 Teori Alokasi Waktu 

Rumah tangga merupakan satu unit pengambil keputusan kerja memiliki 

sebuah fungsi sebagai kesatuan utama dalam produksi, konsumsi dan 

reproduksi serta kesatuan interaksi sosial ekonomi. Umumnya masalah pokok 

yang dihadapi seorang wanita berkeluarga yang bekerja adalah bagaimana 

mereka mengalokasikan waktu yang tersedia dalam berbagai macam kegiatan 

rumah tangga seperti mengurus suami, mengurus anak dan mengelola 

keuangan keluarga serta mencari nafkah. 

Alokasi waktu bagi ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda tersebut 

meliputi berbagai kegiatan yaitu kegiatan mencari nafkah, kegiatan mengelola 

rumah tangga, kehidupan dalam bermasyarakat (kelembagaan) dan kegiatan 

untuk waktu luang. Maksud dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah : 

1. Kegiatan untuk mencari nafkah 

Adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

penghasilan atau keuntungan. 

2. Kegiatan dalam rumah tangga 

Wanita melakukan pekerjaan rumah tangga (house work) yang tetap 

merupakan pekerjaan seorang wanita sesuai dengan masyarakat tempat 

dimana ia tinggal yaitu : memasak, mencuci, mengasuh anak dan 

sebagainya. Dan waktu yang dicurahkan untuk pekerjaan rumah tangga 

oleh wanita di pedesaan adalah intensif dan banyak, khususnya dari 

golongan ekonomi lemah yang pekerjaannya memerlukan banyak waktu 

dan energi. 
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3. Yaitu waktu yang dipakai untuk beristirahat misalnya tidur, mandi, makan, 

mengunjungi sanak keluarga, rekreasi dan sebagainya. Untuk mandi, 

makan dan tidur adalah waktu luang karena merupakan kebutuhan pokok 

setiap individu.  

Gary S. Becker dalam bukunya Ballente dan Jackson 1990 (Delita, 2003) 

menyatakan bahwa selain barang dan jasa untuk menciptakan suatu komoditi 

input lainnya yaitu waktu yang dimiliki konsumen dan kesejahteraan merupakan 

fungsi komoditi yang dihasilkan dengan menggunakan barang dan waktu.  

Waktu merupakan sumber peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

yang setara dengan barang dan jasa. Oleh karena itu, kesejahteraan maksimum 

dapat berubah karena adanya kendala pendapatan untuk memperoleh barang 

dan jasa yang dikonsumsi dan kendala waktu. Teori ini menerangkan 

pemanfatan leisure  menjadi waktu kerja dalam meningkatkan pendapatan.  

Teori alokasi waktu yang menggunakan rumah tangga sebagai unit 

analisisnya antara lain dikembangkan oleh Gronau dan Evenson et al (1980) 

dalam Retnaningtyas (2002). Dalam model analisisnya mereka membagi waktu 

yang tersedia dalam rumah tangga menjadi tiga yaitu waktu luang, Waktu kerja di 

rumah dan waktu kerja di pasar. Gronau menganggap bahwa rumah tangga 

dalam melakukan aktivitas ingin memaksimumkan sejumlah barang rumah 

tangga yang merupakan kombinasi dari barang dan jasa yang dibeli pasar , 

ditambah barang dan jasa yang diproduksi di rumah. Sebagai kendala dalam 

memaksimumkan barang rumah tangga tersebut adalah pendapatan dan waktu 

yang tersedia. Curahan waktu rumah tangga di bagi tiga antara lain : 

1) Mengalokasikan waktu di pasar tenaga kerja dalam memperoleh 

pendapatan untuk mendapatkan barang. 

2) Mengalokasikan waktu untuk produksi rumah tangga. 

3) Mengalokasikan sepenuhnya untuk dikonsumsi. 
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Penjelasan lebih lanjut menurut Hart dalam Delita 2003, bahwa waktu 

kerja mencari nafkah dapat meliputi empat hal yaitu: 

1. Melalui produksi rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang dilakukan 

oleh anggota keluarga dengan menggunakan aset sendiri, misalnya bekerja 

di sawah sendiri, beternak, berkebun dan lain-lain. 

2. Melalui upah baik itu pada sektor pertanian maupun non pertanian. 

3. Mencari bahan pangan.  

4. Melalui usaha perdagangan. 

Sedangkan Neoklasikal teori tentang house hold function menurut 

Kiptiyah, Ikhsan 1989 dalam Delita (2003) menyatakan bahwa terdapat tiga 

alokasi waktu dari waktu yang tersedia bagi ibu rumah tangga yaitu : 

1. Bekerja di rumah. 

2. Bekerja di luar rumah (diantaranya mencari nafkah). 

3. Waktu istirahat 

Ketiga alokasi waktu tersebut dapat menghasilkan tiga macam komoditi 

antara lain :  

a) Hasil kerja dirumah diantaranya adalah memasak, mengurus anak atau 

membersihkan rumah (house work). 

b) Hasil kerja di luar rumah (market work) berupa upah yang digunakan 

untuk membeli keperluan hidup sehari-hari. 

c) Utility yang diperoleh dari waktu istirahat. 

Pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi alokasi waktu 

seseorang. Menurut Reynold 1978 (Delita 2003), alokasi waktu bagi setiap 

anggota rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : keadaan 

sosial ekonomi keluarga, pemilikan aset produktif, tingkat upah, karakteristik 

yang melekat pada setiap anggota rumah tangga yang bercirikan faktor umur, 
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tingkat pendidikan atau keahlian yang dimiliki oleh anggota keluarga lain. Seperti 

yang tertera pada gambar 2.1 di bawah ini : 

 

Gambar 2.1 : Budget Line dan Alokasi Waktu 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Misalkan keluarga yang mempunyai pendapatan OA = HB diluar hasil 

pekerjaan (misalnya : sewa, devisa, transfer). Bila seluruh waktu digunakan 

untuk waktu senggang maka pendapatan keluarga tersebut hanya OA = HB. 

Misalkan pada saat itu tingkat utility keluarga hanya mencapai U1. Bila keluarga 

yang bersangkutan menggunakan seluruh waktu yang tersedia untuk bekerja 

(waktu senggang = 0) maka jumlah barang konsumsi adalah OC dengan tingkat 

utility misalnya U2. Garis BC dinamakan budget line yang merupakan kombinasi 

jumlah barang konsumsi dan waktu senggang sedemikian rupa sehingga jumlah 

waktu yang dipergunakan tetap. 

Tingkat utility maksimum dapat dicapai bila fungsi utility (U3) menyinggung 

budget line (dititik E). Dalam contoh diatas OD menunjukkan jumlah waktu yang 

dipergunakan keluarga untuk waktu senggang sedangkan HD merupakan waktu 

C FA O D H BU 3 U 1U 2E
W a k t u s e n g g a n g

B a r a n g K o n s u m s i , u p a h

Sumber : Simanjuntak (1985: 52) 
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untuk bekerja. Waktu senggang diukur dari O ke H sedangkan waktu bekerja 

diukur dari H ke O. Dengan bekerja sebanyak HD jam keluarga yang 

bersangkutan memperoleh upah senilai barang konsumsi AF. Jumlah barang 

konsumsi keluarga adalah jumlah barang senilai hasil kerja ditambah barang 

senilai pendapatan diluar hasil kerja : OF = OA + AF. Nilai barang konsumsi yang 

dapat dibeli dari hasil kerja satu jam dinamakan tingkat upah yang dicerminkan 

dengan kecenderungan (slope) dari budget line. Semakin tinggi tingkat upah 

semakin besar slope budget line. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Di dalam tinjauan pustaka ini, akan dikemukakan hasil penelitian 

terdahulu  yang berkaitan dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Bekerja  

Di Sektor Pertanian Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga 

Penelitian yang dilakukan oleh Rima Delita (2003) dengan judul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga 

Terhadap Pendapatan Keluarga” (Studi Kasus Desa Sukorame Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri). Pada penelitian tersebut, peneliti berupaya mengetahui 

seberapa besar kontribusi pendapatan ibu rumah tangga terhadap pendapatan 

keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi ibu bekerja. Dari 

penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 72% dari responden memiliki 

kontribusi terhadap pendapatan keluarga sebesar 30%-50%. Sedangkan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan ibu bekerja tersebut 

adalah faktor pendapatan ibu, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga. 

Etik Retnaningtyas (2002) dengan judul “Analisa Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita Di Sektor Non Pertanian” (Studi 

Kasus: Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita 
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di sektor pertanian. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa curahan ibu 

bekerja sebagian besar di sektor perdagangan dan faktor-faktor yang 

mempunyai pengaruh positif terhadap curahan waktu ibu bekerja adalah 

pendidikan formal dan pendapatan wanita.  

Ika Setyowati (2006) dengan Judul Analisa Curahan Waktu Kerja Wanita 

(Studi Kasus: Sentra Industri Kecil Desa Sukodono Kab. Gresik). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu 

kerja wanita di sentra industry kecil. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan 

bahwa variabel pendidikan, umur, jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan 

keluarga berpengaruh positif terhadap curahan waktu kerja wanita. 

Isti Fadak dan Istatuk Budi Yuswanto (2004) dengan judul Karakteristik 

Demografi dan Sosial Ekonomi Buruh Wanita serta Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Keluarga (Studi Kasus pada Buruh Tembakau Di Kabupaten 

Jember). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap intensitas kerja buruh wanita. Dari penelitian ini diperoleh 

kesimpulan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap intensitas kerja buruh 

wanita yang berstatus kawin adalah upah perhari yang diterima oleh buruh 

tersebut. Sedangkan jumlah anak dan jarak antara rumah responden dan tempat 

bekerja tidak berpengaruh. 
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2.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerangka pikir di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya Sumber Daya 

Alam di Negara Indonesia ini cukup melimpah, tetapi di sisi lain masih banyak 

keluarga  memiliki pendapatan yang rendah. Dengan keadaan ini mendorong ibu 

rumah tangga yang memiliki faktor pendapatan kepala keluarga, pendidikan, 

umur dan jumlah tanggungan keluarga bekerja di sektor pertanian. Dengan 

bekerja di sektor ini, maka ibu tersebut akan memperoleh pendapatan, dan 

pendapatan ibu tersebut memiliki kontribusi terhadap pendapatan keluarga.  

Kurangnya 

pendapatan keluarga 

Ibu rumah 

tangga 

Sumber Daya Alam 

Ibu bekerja di 

sektor pertanian 

 Pendapatan ibu  

Pendapatan kepala 

keluarga 

Pendidikan  Umur Jumlah Tanggungan 

Keluarga 

 Kontribusi terhadap 

pendapatan keluarga 

Kurangnya 

pendapatan keluarga 

Sumber Daya Alam Rendahnya 

pendapatan keluarga 

Sumber Daya Alam 
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2.5 Hipotesis  

  Setelah melihat permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. ibu bekerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh pendapatan kepala 

keluarga, tingkat pendidikan ibu, umur ibu dan. jumlah tanggungan 

keluarga.  

2. Pendapatan ibu bekerja di sektor pertanian memiliki kontribusi yang 

cukup besar dalam pendapatan keluarga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk jenis 

penelitian survei. Penelitian suvei adalah (Singarimbun,& Effendi 1995: 31) 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distributif dan hubungan-hubungan antar variabel baik 

sosiologis maupun psikologis, penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan 

dengan sampel (explanatory research). Penelitian penjelasan merupakan 

penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan 

menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. (Singarimbun & Effendi, 

1995:5). Data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian di 

analisis. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Parang Kecamatan Parang, 

kabupaten Magetan. Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja (purposive), 

yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang dianggap mempunyai 

sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Pemilihan lokasi di Kelurahan Parang, diambil dengan pertimbangan bahwa di 

Kelurahan ini banyak terdapat wanita yang berstatus sebagai ibu rumah tangga 

yang juga bekerja terutama di sektor pertanian.  
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3.3 Batasan Masalah 

 Di penelitian ini, yang diteliti adalah ibu rumah tangga yang bekerja di 

sektor pertanian di Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. 

 
3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti dan diolah sendiri oleh organisasi 

atau pihak yang menerbitkannya. Data ini adalah sumber utama peneltian 

yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer yang akan diambil 

adalah penghasilan ibu, tingkat pendidikan ibu, usia ibu, jumlah keluarga 

yang ditanggung dan  penghasilan kepala keluarga, dll. 

2. Data sekunder yaitu data yang yang tidak diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti.  Data ini diambil dengan tujuan untuk 

melengkapi informasi yang akan disajikan pada penyusunan skripsi.  Data 

diperoleh dari literatur-literatur yang ada serta badan-badan terkait yang 

sesuai dengan tema penelitian. 

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang 

dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan (Sandjaja,2006:145). Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data penghasilan ibu, tingkat pendidikan ibu, 

usia ibu, jumlah keluarga yang ditanggung dan  penghasilan keluarga 

kepala.dll 

2. Metode observasi adalah perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian 

untuk menyadari adanya rangsangan. Rangsangan tadi setelah mengenai 
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indra menimbulkan kesadaran untuk melakukan pengamatan 

(Sandjaja,2006:141). Dalam hal ini adalah ibu-ibu yang bekerja pada 

sektor pertanian di Kelurahan Parang Kecamatan  Parang Magetan. 

3. Metode Kepustakaan yaitu dengan membaca literatur-literatur yang 

berkaitan dan menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan penelitian ini. 

 

3.6 Populasi Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pusat perhatian 

penelitian dan tempat untuk menggeneralisasi temuan penelitian 

(Sandjaja B 2006:179). dalam penelitian ini populasi terdiri dari ibu-ibu 

rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian di Kelurahan Parang. 

b. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristis yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono,2007:62). Sedangkan sampling yaitu proses 

pengambilan sampel dari suatu populasi.  Metode pengambilan sampel 

yang ideal menurut Ida Bagus Mantra dan Kasto mempunyai sifat-sifat 

(M.R.Khairul Muluk dalam tulisan Rima Delita 98) : 

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya oleh suatu 

populasi. 

2. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan 

penyimpangan baku dan taksiran yang diperoleh 

3. Sederhana, sehingga mudah diperoleh. 

4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya 

serendah-rendahnya. 
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Penetapan besarnya sampel secara pasti belum ada keseragaman dari 

para ahli statistik. Dalam penelitian ini, pengambilan besarnya sampel 

berdasarkan pendapat Roscoe (Sugiyono,2007:74) bahwa bila dalam 

penelitian akan melakukan analisis multivariate, maka jumlah sampel 

minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti (variabel independen + 

dependen). Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 50 orang dengan asumsi bahwa tidak ada perbedaan 

probabilitas pada responden maka strata sampling ini bersifat homogen. 

Cara pengambilan sampel dilakukan secara Quota Sampling yaitu teknik 

untuk menentukan sampel dari popolasi yang memiliki ciri-ciri tertentu 

sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2007: 67) 

 
3.7 Definisi Operasional atau Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian yang mempelajari pengaruh suatu treatment 

(pernyataan) terhadap variabel bebas dan terikat, (Suharsimi Arikunto dalam 

tulisan Rima Delita 98) menjelaskan tentang hal ini, yaitu variabel yang 

mempengaruhi disebut variabel penyebab/variabel bebas (independent variable). 

Sedangkan variabel akibat disebut variabel tak bebas (dependent variable). 

Untuk mempermudah pengukuran variabel, diperlukan suatu definisi operasional 

yang berisi petunjuk tentang bagaimana pelaksanaan atau cara pengukuran 

terhadap suatu variabel sehingga diketahui pula baik buruknya pengukuran 

tersebut. Berdasarkan konsep di atas, definisi operasional dari variabel penelitian 

ini adalah : 
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a) Variabel Dependen 

Pendapatan ibu rumah tangga 

Yang dimaksud Variabel ini adalah sumbangan efektif berupa 

pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian 

setiap bulan dan diukur dengan satuan Rupiah. 

b) Variabel Independen 

1. Pendapatan kepala keluarga (suami) 

Yaitu pendapatan kepala keluarga dalam satu bulan dan diukur 

dalam satuan Rupiah 

2. Tingkat pendidikan formal 

Yaitu tingkat pendidikan yang pernah ditempuh ibu. Dalam hal ini 

menggunakan satuan tahun (waktu yang digunakan responden 

untuk menempuh pendidikan formal) 

3. Umur 

Yaitu usia responden. Dalam hal ini diukur menggunakan satuan 

tahun 

4. Jumlah tanggungan keluarga 

merupakan banyaknya anggota rumah tangga yang tidak produktif 

maupun yang produktif dan mendapatkan penghasilan maupun 

yang tidak mendapatkan penghasilan yang secara ekonomis 

menjadi tanggungan rumah tangga wanita yang bekerja dan 

tinggal bersama dalam satu rumah maupun tinggal ditempat lain 

tetapi masih menjadi tanggungan keluarga dan diukur dalam 

satuan orang (jiwa). 
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3.8 Perumusan Model Analisis 

 Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan dilakukan secara 

deskriptif dan statistik. Untuk menguji variabel pendapatan keluarga, tingkat 

pendidikan ibu rumah tangga, umur, dan tanggungan keluarga maka digunakan 

model regresi berganda. Dengan model: 

 Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan: 

Y : Pendapatan ibu bekerja di sektor pertanian (dalam Rupiah) 

X1 :  pendapatan kepala keluarga (dalam Rupiah) 

X2 : tingkat pendidikan formal (berdasarkan tahun) 

X3 : umur 

X4 : jumlah tanggungan keluarga 

b0 : intersep/konstanta regresi 

 

 Sedangkan untuk menghitung kontribusi pendapatan ibu yang bekerja 

pada sektor pertanian terhadap pendapatan keluarga, menggunakan rumus: 

%100X
Yk

Yi
KYi =  

Keterangan: 

 KYi : Kontribusi pendapatan ibu 

 Yi : Pendapatan ibu 

 Yk : Pendapatan seluruh keluarga 

 

 



3 0
3.8.1 Uji Statistik 

Uji statistik ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya 

korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat.  Dari hasil regresi 

berganda akan diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel.  Dari 

besarnya koefisien akan dilihat adanya hubungan dari variabel-variabel bebas, 

baik secara terpisah ataupun bersama-sama terhadap variabel terikat.  Untuk 

melakukan uji atas hipotesa, dilakukan melalui beberapa tahap pengujian 

sebagai berikut : 

 

1. Uji F (uji regresi secara keseluruhan) 

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel 

independen (X1,X2,X3,X4) secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Y).  

Tahapan dalam uji F dilakukan sebagai berikut : 

a. Merumuskan Hipotesa 

H0  :  bi = 0 

berarti bahwa variabel-variabel independen  secara keseluruhan tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen. 

Hi  :  bi ≠ 0 

berarti bahwa variabel-variabel independen  secara keseluruhan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen. 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Menggunakan tingkat signifikansi α = 0,05 dengan df batas atas (u) = k-1 

dan batas bawah (v) = n-k (dimana n = jumlah observasi, k = jumlah 

variabel bebas) 

c. Menentukan nilai F hitung 

Nilai F hitung dicari dengan rumus : 
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dimana : 

R2   =  ESS/TSS 

k     =  jumlah parameter dalam model 

n     =  jumlah sampel 

 

2. Uji t (uji regresi secara individual) 

Uji t digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial atau 

terpisah.  Pengujian dilakukan untuk melihat kuat tidaknya pengaruh masing-

masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel tidak bebas. Uji t disini 

menggunakan uji dua arah (two tail test). Tahapan dalam uji t adalah sebagai 

berikut : 

a. Merumuskan Hipotesa 

H0  :  bi= 0 

berarti variabel independen (X1) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Hi   :  bi ≠ 0 

berarti variabel independen (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Menggunakan tingkat signifikansi α = 0,05 dengan degree of freedom 

atau df = n-k-1 (dimana n = jumlah observasi, k = jumlah variabel bebas) 

c. Menentukan nilai t hitung 

            Nilai t hitung dicari dengan rumus : 
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b

hitung
S

b
t

β−
=  

dimana : 

b   =  pemerkira regresi hasil observasi 

             β    =  parameter regresi yang dinyatakan dalam Ho 

              Sb  =  standar deviasi observasi 

d. Membandingkan  nilai t hitung dengan t tabel 

        Hipotesa nol (H0) akan diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai    

berikut : 

  t hitung < t tabel berarti H0 diterima dan Hi  ditolak 

        t hitung > t tabel berarti H0 ditolak dan Hi diterima 

 

3. Uji R2  

Uji R2 digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel 

independen  terhadap variabel dependen. R2 mempunyai nilai antara 0–1 

(0<R2<1 ).  Semakin tinggi nilai R2 suatu regresi atau semakin mendekati nilai 1, 

maka akan semakin baik regresinya. Sebaliknya, nilai R2 suatu regresi yang 

semakin kecil akan membuat kesimpulan dari regresi tersebut tidak dipercaya.  

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan.  

Sedangkan untuk data runtut waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

determinasi yang tinggi. 

 
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan nilai penaksir yang tidak bias dan efisien dari suatu 

persamaan regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square), 
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maka sebelum dilakukan analisis hasil estimasi haruslah memenuhi syarat-syarat 

asumsi klasik. Uji tersebut adalah : 

 
1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan 

linier yang sempurna atau mendekati sempurna di antara beberapa atau semua 

variabel bebas dalam regresi.  Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas 

dalam model regresi linier berganda dapat dilihat dari korelasi antara variabel 

bebas.  Syarat tidak adanya multikolinearitas dalam model tersebut dapat dilihat 

dari beberapa kondisi berikut ini (Delita: 2003): 

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2. Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF (Variance inflation Factor) > 10 

3. Multikolinearitas terjadi bila nilai tolerance kurang dari 0,1 

 
2. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji Heteroskedastisitas yaitu suatu keadaan dimana masing-masing 

kesalahan penganggu mempunyai varian yang berlainan. Uji ini dimaksudkan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Berikut ini cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas (Imam 

Ghozali 2001 :70) 

- Dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID).  Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 
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dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu y adalah Y yang 

telah diprediksi dan sumbu x adalah residual (Y prediksi - Y 

sesungguhnya) yang telah distandarized. 

Dasar analisanya adalah : 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain.  Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari data satu observasi ke observasi lainnya.  Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.  Untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada persamaan penduga dapat dilihat 

dari nilai Durbin Watson Test sebagai berikut : 

- Bila nilai DW terletak antara batas atas/upper bound (dU) dan 4 - dU, 

maka koefisien autokorelasi sama dengan 0, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

- Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah/lower bound (dL), maka 

koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif. 

- Bila nilai DW lebih besar dari 4 - dU, maka koefisien autokorelasi < 0, 

berarti ada autokorelasi negatif 
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- Bila nilai DW terletak antara batas atas/upper bound (dU) dan batas 

bawah (dL) atau nilai DW terletak antara 4 - dU dan 4 - dL, maka hasilnya 

tidak dapat disimpulkan. Seperti yang nampak pada gambar berikut. 

 
Gambar 3.1: Statistik d Durbin-Watson 

f (d) 

 

               Menolak Ho,      Daerah ke-                                         Daerah ke-   Menolak Ho* 

                  Bukti Autokore ragu-raguan                                        ragu-raguan Bukti Autokore 

                 Lasi positif                                  Menerima Hoatau Ho*                       lasi negatif     

                                                                Atau kedua-duanya  

   0                 dL             dU           2            4 –dU        4 – dL            4    

                                      
Legenda : 

Ho   : Tidak ada autokorelasi positif 

Ho* : Tidak ada autokorelasi negatif 

 
4. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas data untuk analisis regresi adalah sebuah keharusan untuk 

menghindari bias (valid).  

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan 

melihat histogram, yang membandingkan data observasi dengan distribusi 

normal atau tidak dengan histrogram, yang membandingkan data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal dan normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. 
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 Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting 

data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

 Pada prinsip normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya, dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi syarat normalitas 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Letak, Batas dan Luas Daerah 

 Kelurahan Parang merupakan bagian dari Kecamatan Parang. Kabupaten 

Magetan, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Secara administratif, batas 

wilayah Kelurahan Parang adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara  : Desa Joketro dan Desa Selotinatah 

2. Sebelah Selatan : Desa Trosono dan Desa Bungkuk 

3. Sebelah Barat  : Desa Ngunut dan Desa Ngaglik 

4. Sebelah Timur  : Desa Tamanarum 

Luas Kelurahan Parang yaitu 528,59 Ha dan keseluruhan wilayahnya 

merupakan dataran tinggi / pegunungan. Walaupun terletak daerah pegunungan, 

transportasi untuk mendukung hubungan dengan desa lain ataupun ibu kota 

cukup layak, dan memadai. Hal ini dikarenakan Kelurahan Parang merupakan 

pusat aktifitas dari Kecamatan Parang, sehingga sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan terpusat di Kelurahan 

Parang. Tabel di bawah ini menerangkan orbitrasi kelurahan Parang 
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Tabel 4.1: Orbitrasi (Jarak Kelurahan Parang dengan Pusat Pemerintahan     

dan Fasilitas) 

No Jarak Tempuh Keterangan 

1 Jarak ke ibukota Kecamatan 0,50 Km 

2 Jarak ke Ibukota Kabupaten 13    Km 

3 Jarak ke Ibukota Propinsi 200  Km 

4 
Jarak ke pusat fasilitas terdekat (ekonomi, 

pemerintahan, kesehatan) 
0      Km 

Sumber data: Profil Kelurahan Parang 2008 

 
4.1.2 Komposisi Penduduk 

4.1.2.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

 Dengan melihat keadaan penduduk menurut umur, dapat diketahui 

tentang keadaan tenaga kerja di suatu wilayah, karena dengan menggolongkan 

penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat diketahui jumlah tenaga kerja 

yang tergolong produktif atau tenaga kerja yang mampu mencari nafkah. 

Berdasarkan data penduduk Kelurahan Parang jumlah penduduk  laki-laki pada 

tahun 2008 yaitu sebesar 2.237 jiwa dan Perempuan sebesar 2.382 jiwa, 

sehingga jumlah total penduduk sebesar 4.619 jiwa. 

Data secara rinci tentang keadaan penduduk menurut umur dapat dilihat pada 

tabel berikut 
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Tabel 4.2: Distribusi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

Kelompok 

umur 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

n % n % n % 

0-4 227 4,92 239 5,17 466 10,09 

5-9 208 4,51 225 4,88 433 9,39 

10-14 198 4,29 215 4,65 413 8,94 

15-24 284 6,15 308 6,67 592 12,82 

25-34 285 6,18 305 6,60 590 12,78 

35-44 276 5,97 318 6,89 594 12,86 

45-54 302 6,54 307 6,65 609 13,19 

55-64 292 6,28 295 6,39 587 12,67 

64< 165 3,58 170 3,68 335 7,26 

Jumlah 2.237 48,42 2.382 51,58 4.619 100 

Sumber Data: Profil Kelurahan tahun 2008 

 Dengan melihat tabel di atas, dapat di ketahui jumlah penduduk terbesar 

di Kelurahan Parang pada usia 45-54 tahun yaitu sebesar 13,19% dengan 

jumlah. Laki-laki 6,54% dan Perempuan 6,65%. Dari data tersebut juga diketahui 

bahwa jumlah penduduk terbesar tergolong usia produktif dan berpotensi untuk 

mencari nafkah.  

 Berdasarkan data di atas juga dapat diketahui rasio jenis kelamin laki-laki 

dan wanita 

  XK
udukwanitajumlahpend

lakiuduklakijumlahpend
SexRatio

−
=  

9491,93100
382.2

237.2
=== X  

Rasio jenis penelitian sama dengan 94, berarti dalam setiap 100 wanita terdapat 

94 laki-laki. 
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4.1.2.2 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan 

 Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas Sumber Daya 

Manusia di suatu wilayah. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan  

mempengaruhi kemampuan untuk menyerap informasi dan teknologi, sehingga 

akan mempengaruhi peluang untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Berikut 

ini tabel yang menerangkan jumlah penduduk di Kelurahan Parang berdasarkan 

tingkat pendidikan. 

Tabel 4.3 : Distribusi Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Belum/ Tidak Bersekolah 228 10,98 

2 Pernah sekolah  SD tapi tidak 

tamat 

431 20,72 

3 Tamat SD sederajat 57 2,74 

4 Tamat SLTP sederajat 591 28,41 

6 Tamat SMU sederajat 668 32,12 

6 Tamat Perguruan Tinggi 105 5,05 

 Jumlah 2.080 100 

 Sumber Data: Monografi Kelurahan Parang 2008 

 Berdasarkan data di atas, sebagian besar penduduk Kelurahan Parang 

mengenyam pendidikan formal sampai bangku SMU atau sederajat yaitu sebesar 

32,12%. 
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4.1.2.3 Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

 Yang dimaksudkan mata pencaharian disini adalah segala kegiatan 

ekonomi yang menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup. 

Tabel 4.4: Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok 

No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Buruh/Swasta 42 1,70 

2 PNS 163 6,62 

3 Pengrajin 6 0,24 

4 Pedagang 72 2,92 

5 Penjahit 6 0,24 

6 Tukang Batu 37 1,50 

7 Tukang Kayu 35 1,42 

8 Peternak 67 2,72 

9 Montir 5 0,2 

10 Sopir 62 2,51 

11 TNI/POLRI 11 0,45 

12 Pengusaha 32 1,3 

13 Petani 1928 78,18 

 Jumlah 2.466 100 

 Sumber data: Data Monografi Kelurahan Parang 2008 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas mata 

pencaharian penduduk Kelurahan Parang bekerja sebagai petani. Hal ini dapat 

dilihat dari persentasenya yang cukup tinggi, yaitu sebesar 78,18%.     
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4.1.3 Deskripsi Pertanian Di Kelurahan Parang 

 Pertanian di Indonesia pada umumnya merupakan suatu sistem yang 

dikelola oleh rakyat pada lahan (tanah) garapan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan makanan atau pangan dalam negeri. Seperti telah diketahui 

sebelumnya, Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian 

besar masyarakatnya hidup sebagai petani yang bercocok tanam atau bertani. 

Keadaan tersebut di atas seperti halnya keadaan di Kelurahan Parang, sebagian 

masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. 

 Masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian tidak hanya kaum 

pria saja, tetapi juga wanita. Pada umumnya tenaga kerja pria mengerjakan 

pekerjaan lebih berat daripada wanita yaitu membajak sawah, mencangkul, dll. 

Sedangkan tenaga kerja wanita mengerjakan pekerjaan yang lebih ringan yaitu 

menanam padi, menyabuti rumput, memanen padi, sayur-sayuran, Lombok, dan 

palawija.  

 Melihat dari besarnya kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, sektor 

pertanian tidak lepas dari faktor produksi yang lain yaitu lahan pertanian. Faktor 

produksi ini memiliki kedudukan yang penting dalam usaha tani. Karena kondisi 

lahan ini berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. 

  Untuk melihat pemanfaatan lahan di Kelurahan Parang, maka dapat 

dilihat dari Tata Guna Lahan. Tata Guna Lahan merupakan salah satu cara untuk 

melihat besarnya lahan yang dapat digunakan untuk pertanian di wilayah 

tersebut. 
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Tabel  4.5: Tata Guna Lahan Kelurahan Parang (Ha) 

No Penggunaan Lahan Jumlah (Ha) Persentase (%) 

1 

Tanah Pertanian: 

a) Sawah 

b) Bukan Sawah/lahan kering 

 

123 

200,41 

 

23,27 

37,92 

2 Tanah Lainnya 205,18 38,81 

 Jumlah 528,59 100 

  Sumber Data: Parang Dalam Angka 2008 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah lahan  sebesar 

23,27% dipergunakan untuk sawah dan 37,92% bukan sawah. Lahan bukan 

sawah ini sering disebut sebagai lahan kering atau tegalan yang biasanya 

digunakan untuk menanam sayur-sayuran dan palawija. Selain digunakan 

sebagai lahan pertanian, di Kelurahan Parang  luas tanah sebesar 38,81% 

digunakan sebagai pemukiman, fasilitas umum, lapangan, dll.  

 Pengelolaan lahan pertanian tidak lepas dari sistem pengairan. Air adalah 

syarat mutlak bagi kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Air dapat datang dari 

hujan atau harus melalui pengairan yang diatur manusia. Keduanya harus 

disesuaikan agar tanaman benar-benar mendapatkan air secukupnya. Yang 

dimaksud pengairan sebenarnya meliputi pengaturan kebutuhan air bagi 

tanaman. Di samping pengairan banyak dipakai kata irigasi air untuk membawa 

air dari sungai ke sawah-sawah. 

Karena saluran-saluran irigasi harus dibuat manusia dengan biaya dan 

persediaannya tidak selalu cukup untuk memenuhi seluruh permintaan, maka 

timbullah persoalan ekonomi yang penting dalam masalah irigasi. Irigasi dan 

pengairan mempunyai nilai yang tinggi karena kemampuan petani untuk bersedia 

membayar sewa peralatan yang kurang lebih Rp 25.000/ jam. Sedangkan yang 



4 4
belum mampu untuk membayar sewa peralatan tersebut, cenderung 

memanfaatkan hujan sebagai sarana pengairannya Berikut ini tabel yang 

menerangkan luas lahan sawah berdasarkan jenis pengairannya. 

 
Tabel 4.6: Luas Lahan Menurut Jenis Pengairan 

No Jenis Pengairan Luas (Ha) Persentase (%) 

1 Irigasi teknis 119  96,67 

2 Tadah Hujan 4  3,33 

 Jumlah 123  100 

Sumber: Parang Dalam Angka 2008 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 96,67% dari luas lahan 

sawah di Kelurahan Parang mengandalkan pengairan teknis. Selain pengairan 

teknis sebanyak 3,33% sawah di Kelurahan Parang mengandalkan hujan 

sebagai sarana pengairannya. 

 Pertanian di Kelurahan dapat dikatakan cukup maju, karena sebagian 

besar pemillik tanah membajak tanahnya dengan menggunakan traktor. Mereka  

beranggapan menggunakan traktor lebih efisien, karena lebih menghemat  waktu 

dan biaya. 

 Walaupun sebagian besar memanfatkan traktor, tidak semua pemilik 

tanah didaerah ini memiliki traktor, bahkan dapat dikatakan yang memiliki traktor 

hanya sebagian kecil saja. Pemilik sawah ini memilih menyewa traktor dengan 

biaya kurang lebih Rp 80.000/hari.  

 Pemasaran hasil pertanian pasca panen di Kelurahan Parang terutama  

beras dan palawija sebagian besar dijual ke tengkulak. Selain dijual ke 

tengkulak, ada beberapa pula yang menjual langsung ke pedagang di pasar. 
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Begitu pula dengan sayur-sayuran, petani cenderung menjual hasil panennya 

langsung ke pasar.  

 
4.2 Karakteristik Responden 

4.2.1 Pendapatan Ibu 

 Pendapatan ibu merupakan pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja 

di sektor pertanian selama sebulan dalam satuan rupiah. Pendapatan ibu ini 

diharapkan mampu untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, 

sehingga kesejahteraan kelurga dapat lebih meningkat daripada hanya 

mengandalkan gaji dari seorang suami saja. 

 
Tabel 4.7: Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan Ibu Per 

Bulan 

No Penghasilan (Rp) Jumlah Responden 
(jiwa) 

Persentase 
(%) 

1 <200.000 3 6% 

2 200.000 – 299.999 16 32% 

3 300.000 – 399.999 19 38% 

4 ≥ 400.000 12 24% 

 Jumlah 

Rata-rata: Rp 321.760 

50 100 

Sumber: Data Primer  

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pendapatan ibu 

bekerja di Kelurahan Parang yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar Rp 

300.000 – Rp 399.999 dengan prosentase 38%. 
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4.2.2 Pendapatan Suami 

 Pendapatan suami merupakan suami adalah penghasilan rata-rata suami 

selama satu bulan dalam satuan Rupiah. Sebagian besar suami dari ibu-ibu yang 

bekerja di sektor pertanian ini juga bekerja sebagai petani. Berikut ini merupakan 

data penghasilan suami dari responden.  

Tabel 4.8: Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan Suami 
Perbulan 

No Penghasilan Jumlah Responden 
(jiwa) 

Persentase (%) 

1 < 200.000 4 8 

2 200.000 – 299.999 5 10 

3 300.000 – 399.999 14 28 

4 400.000 – 499.999 10 20 

5 500.000 – 599.000 10 20 

6 ≥600.000  7 14 

 Jumlah  

Rata-rata: Rp 397.700 

50 100 

Sumber: Data Primer 

 Berdasarkan tabel yang diketahui di atas, bahwa 28% atau sebagian 

besar suami dari responden berpenghasilan Rp 300.000 - Rp 399.999 

4.2.3 Tingkat Pendidikan Ibu 

Tingkat pendidikan merupakan suatu modal sumber daya manusia yang 

dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi sikap dan pola pikirnya untuk 

mengambil suatu tindakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih ada 

belum mengenyam bangku pendidikan dengan kata lain buta huruf, sedangkan 

pendidikan tertinggi yaitu tamat SLTA.  
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Tabel 4.9: Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Lama Pendidikan 
(tahun) 

Jumlah Responden 
(jiwa) 

Persentase (%) 

1 0 2 4 

2 1 – 6 38 76 

3 7 – 9 8 16 

4 10 - 12 2 4 

 Jumlah  

Rata-rata: 6 tahun 

50 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

mengenyam pendidikan formal hanya sampai 1 – 6 tahun saja atau sampai di 

bangku Sekolah Dasar saja. Hal ini dari persentasenya yang cukup besar yaitu 

76%.  

 
4.2.4 Umur Ibu 

 Umur seseorang akan berpengaruh pada kemampuan dan aktifitas 

seorang dalam mencari nafkah. Semakin bertambahnya usia seseorang, akan 

meningkatkan kemampuan kerja dan sampai usia tertentu kemampuan kerja itu 

akan akan menurun. Umur juga akan mempengaruhi motivasi seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Umur responden dalam penelitian ini antara 29 – 67 

tahun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 4.10: Distribusi Responden Menurut Umur 

No Umur Jumlah 
Responden 

Persentase (%) 

1 <25 0 0% 

2 25 - 29 1 2% 

3 30 - 34 5 10% 

4 35 - 39 6 12% 

5 40 – 44 6 12% 

6 45 – 49 15 30% 

7 50 – 54 7 16% 

8 >54 8 18% 

 Jumlah 

Rata-rata: 45,9 tahun 

50 100% 

Sumber: Data Primer  

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden terbesar 

antara usia 50-54 tahun yaitu sebesar 30%. Usia ini tergolong usia produktif yang 

dapat mencari nafkah untuk menambah penghasilan suami.  Pada usia ini dilihat 

dari kemampuan fisiknya, curahan waktu kerja lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan waktu untuk leisure.   

 
4.2.5 Jumlah Tanggungan Keluarga 

 Jumlah tanggungan keluarga merupakan banyaknya anggota rumah 

tangga dalam satuan jiwa yang tidak produktif dan produktif baik yang 

mendapatkan pendapatan maupun tidak mendapatkan pendapatan secara 

ekonomis masih menjadi tanggungan keluarga ibu yang bekerja di sektor 

pertanian. Tanggungan keluarga ini adalah yang tinggal dalam satu rumah 

maupun di tempat lain yang masih menjadi tanggungan keluarga ibu di 

Kelurahan Parang. 
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Tabel 4.11: Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

Keluarga 

No Jumlah Tanggungan 
Keluarga (jiwa) 

Jumlah Responden 
(jiwa) 

Persentase 
(%) 

1 0 2 4% 

2 1 11 22% 

3 2 14 28% 

4 3 15 30% 

5 4 4 8% 

6 5 4 8% 

 Jumlah 

Rata-rata: 2 jiwa 

50 100% 

Sumber: Data Primer 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas tanggungan 

keluarga ibu yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 3 orang atau 30%. Hal ini 

membuktikan jumlah tanggungan keluarga di masih cukup besar, maka 

membutuhkan peran seorang ibu untuk membantu suami mencari nafkah untuk 

menambah penghasilan keluarga. 

 
4.2.6 Matapencaharian Suami 

 Matapencaharian suami merupakan pekerjaan pokok suami dari 

responden. Apabila semakin mapan pekerjaan suami maka penghasilan yang 

diperoleh suami semakin besar, dengan demilkian istrinya cenderung banyak 

memanfaatkan waktu luang daripada bekerja. Sehingga mempengaruhi 

partisipasi ibu terutama yang bekerja di sektor pertanian, yang kemudian 

berpengaruh pula pada pendapatan ibu.  
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Tabel 4.12: Distribusi Responden Berdasarkan Matapencaharian Suami 

No Matapencaharian Jumlah 
Responden (jiwa) 

Persentase 
(%) 

1 Petani 34 68 

2 Pendagang 4 8 

3 TKI 2 4 

4 Kuli Bangunan 3 6 

5 Sopir 2 4 

6 Montir 1 2 

7 Buruh Pabrik 3 6 

8 Satpam 1 2 

 Jumlah 50 100 

Sumber Data: Data Primer 

 Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa mayoritas suami responden 

bekerja sebagai petani yaitu sebesar 68%. Di Kelurahan Parang pekerjaan 

sebagai suami petani dianggap masih belum mapan dan penghasilannya 

sebagai dirasa masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, 

sehingga mendorong istri untuk turut mencari nafkah. 

 
4.3 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Bekerja di Sektor 

Pertanian 

 
4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator / BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu 

dilakukan pengujian untuk mengetahui  model regresi yang dihasilkan memenuhi 
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persyaratan asumsi klasik. Persyaratan  asumsi klasik yang harus dipenuhi 

adalah: 

1. Non-multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu 

dengan variabel yang lain dalam model regresi tidak saling 

berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. 

2. Homoskedastisitas. Artinya, varians variabel independen adalah 

konstan (sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen. 

3. Non-autokorelasi. Artinya, bahwa kesalahan atau gangguan yang 

masuk ke dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tak 

berkorelasi. 

4. Bersumber distribusi Normal. Sumber distribusi normal merupakan 

sumber distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu. 

  
4.3.1.1 Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas artinya adanya korelasi linier yang tinggi (mendekati 

sempurna) diantara dua atau lebih variabel bebas. Untuk melihat adanya korelasi 

antar variabel bebas tersebut dapat dilihat dari: 

1. R2 < 0,8. Apabila dilihat dari hasil regresi, nilai R2 adalah 670 yang berarti 

kurang dari 0,8, sehingga model tersebut dapat dikatakan tidak 

mengandung multikolinearitas 

2. Nilai VIF (Variance Inflating Factor) < 5 
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Tabel 4.13: Tabulasi Nilai VIF 

Variabel VIF Kesimpulan 

X1 1,440 Nonmultikolieritas 

X2 1,366 Nonmultikolieritas 

X3 1,990 Nonmultikolieritas 

X4 1,376 Nonmultikolieritas 

 

3. Angka Tolerance > 0,1. Dilihat dari angka tolerance seluruh variabel 

bebas lebih dari 0,1 atau mendekati satu, sehingga dapat dikatakan tidak 

mengandung multikolinearitas. 

Tabel 4.14: Tabulasi Nilai Tolerance 

Variabel Tolerance Kesimpulan 

X1 0,695 Nonmultikolieritas 

X2 0,732 Nonmultikolieritas 

X3 0,526 Nonmultikolieritas 

X4 0,727 Nonmultikolieritas 

 

4.3.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana masing-masing 

kesalahan pengganggu mempunyai varian yang berlainan. menentukan ada 

tidaknya heterodastisitas dapat melihat plot antara ZPRED (nilai presiksi yang 

distandarkan) dengan SRESID (residual yang distandarkan). Gambarnya adalah 

sebagai berikut 
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Gambar 4.1: Scatterplot 
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Dari gambar di atas terlihat bahwa dari hasil ploting tidak terbentuk pola  

tertentu. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Selain menggunakan cara di atas uji heteroskedastisitas juga dapat 

dilakukan dengan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan 

antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila 

signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi 

tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non-

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. 
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Tabel 4.15: Tabulasi Hasil Analisis korelasi variabel bebas dengan Absolute 

residual 

Variabel bebas R Sig Keterangan 

Pendapatan Kepalas Keluarga 
(X1) 

0,061 0,672 Homoskedastisitas 

Tingkat pendidikan (X2) -0,089 0,540 Homoskedastisitas 

Umur (X3) -0,007 0,960 Homoskedastisitas 

Jumlah tanggungan (X4) 0,095 0,510 Homoskedastisitas 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sig. > (alfa=0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel-variabel 

bebas dengan Aboslute Residual. Hal ini menunjukkan tidak ada sifat 

heteroskedastisitas dalam model yang dibentuk. 

 
4.3.1.3 Uji Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara 

data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh oleh data 

sebelumnya.  

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin-

Watson, di mana jika nilai d dekat dengan 2, maka asumsi tidak terjadi 

autokorelasi terpenuhi. 

Tabel  4.16:  Pengujian Asumsi Autokorelasi  Variabel  (X1, X2, X3, X4) 

Terhadap  Y   

No  dl du 4-du 4-dl Dw Interprestasi 

1 Nilai  1,38 1,72 2,28 2,62 1,853 Tidak ada autokorelasi 

 

Dengan demikian tidak ada korelasi serial diantara disturbance terms, 

sehingga variabel tersebut independen (tidak terjadi autokorelasi). 
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4.3.1.4 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas data untuk analisis regresi adalah sebuah keharusan untuk 

menghindari bias (valid). Metode yang digunakan untuk menguji normalitas 

adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari 

hasil uji Kolmogorov-Smirnov > alfa, maka asumsi normalitas terpenuhi begitu 

pula sebaliknya. Dari hasil analisis SPSS, terlihat bahwa nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov (0,979) > alfa (0,05), sehingga dapat simpulkan data 

menyebar normal. 

 Selain menggunakan cara dia atas, untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak dengan melihat histogram, yang membandingkan 

data observasi dengan distribusi normal atau tidak dengan histrogram, yang 

membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal dan normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Gambar 4.2: Uji Normalitas 
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Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 
4.3.2 Pengujian Hipotesis 

Analisis di bawah ini akan menjelaskan pengaruh pendapatan kepala 

rumah tangga, tingkat pendidikan ibu rumah tangga, umur ibu, dan jumlah 

tanggungan keluarga terhadap pendapatan ibu bekerja. 

 
Tabel 4.17: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Regresi 

variabel Parameter Koefisien T hitung Pvalue 

Konstanta Bo 402755,5 3,934 0,000 

Pendapatan Kepala 
Keluarga  (X1) 

b1 0,328 4,411 0,000 

Tingkat pendidikan (X2) b2 5448,667 1,229 0,225 

Umur (X3) b3 -5205,646 -3,677 0,001 

Jumlah tanggungan (X4) b4 -2395,444 -0,281 0,780 

R   =0,819  T tabel  = 2,014 

R Square = 0,670 

F hitung = 22,841 

D – W  = 1,853 

F tabel  = 2,579      

 

4.3.2.1 Uji F 

Ho : B1………..B4 = 0  berarti bahwa variabel independent secara keseluruhan 

tidak mempengaruhi secara signifikasi terhadap variabel dependen. 

H1 : B1………...B4 ≠ 0  berarti variabel independent secara keseluruhan 

mempunyai pengaruh signifikasi terhadap variabel dependen. 
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Penerimaan atau penolakan Ho dengan cara membandingkan F hitung dengan F 

tabel atau membandingkan  Sig F dengan alfa.  Jika F hitung > F tabel atau Sig F 

< alfa berarti Ho ditolak. 

F Hitung  = 22,841 F tabel = 2,579 maka  22,841 > 2,579 

Sig F = 0,000 Alfa = 0,05  maka 0,000 <0,05 

 Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa F Hitung > F Tabel atau Sig F <  

alfa Maka  dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

keempat variabel independen secara bersamaan mempengaruhi pendapatan ibu 

bekerja di sektor pertanian. 

4.3.2.2 Uji t 

 Untuk mengetahui adanya pengaruh antara masing-masing variabel 

bebas dengan variabel terikat, maka dilakukan pengujian antara masing-masing 

variabel secara parsial atau uji t.  

Ho : Bi = 0  berarti bahwa variabel independent tidak mempengaruhi secara 

signifikasi terhadap variabel dependen. 

H1 : Bi ≠ 0  berarti variabel independent mempunyai pengaruh signifikasi 

terhadap variabel dependen. 

Penerimaan atau penolakan Ho dengan cara membandingkan t hitung dengan t 

tabel. Jika t hitung > t tabel berarti Ho ditolak dan Hi diterima. Atau dengan 

membandingkan nilai signifikansi (Pvalue) dengan alfa. Jika Pvalue < alfa, maka 

Ho ditolak dan Hi diterima 

t tabel dengan α = 5%, dan df (n-k-1) maka diperoleh 2,014. 
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1. Variabel X1 

t hitung  = | 4,411| > 2,014 berarti Ho ditolak 

Pvalue   = 0,000 < 0,05 berarti Ho ditolak 

2. Variabel X2 

t hitung   = |1,229 |  < 2,014 berarti Ho diterima 

Pvalue  = 0,225 > 0,05 berarti Ho diterima 

3. Variabel X3 

t hitung   = |-3,677 |  > 2,014 berarti Ho ditolak 

Pvalue  = 0,001 < 0,05 berarti Ho ditolak 

4. Variabel X4 

t hitung  = | -0,281|  < 2,014 berarti Ho diterima 

  = 0,780 > 0,05 berarti Ho diterima 

 

Dari analisis di atas, variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan ibu 

yang bekerja di sektor pertanian (Y) adalah pendapatan suami (X1) dan umur ibu 

(X3). Berdasarkan koefisien Standardized, variabel X1 memiliki koefisien tertinggi 

yaitu 0.453. hal ini dapat menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi 

pendapatan ibu adalah pendapatan kepala keluarga. Selain itu, tandanya juga 

positif, berarti semakin tinggi X1 maka semakin tinggi pula Y. Sedangkan X3, 

sebesar -0,434, bertanda negatif. Tanda negatif ini menunjukkan adanya 

hubungan terbalik. 

 
4.3.2.3 Uji R2 

 Dari hasil uji regresi di atas, diperoleh nilai R2 sebesar 670. Angka ini 

menunjukkan bahwa variasi nilai dari Y bisa dijelaskan dengan model (X1,X2,X3, 

X4) sebesar 67% dan sisanya sebesar 33% dijelaskan selain dalam model. 
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4.3.3 Analisis Hipotesis 

4.3.3.1 Analisis Uji F 

 Menurut analisis Uji F Ho ditolak, berarti dapat dilihat pengaruh secara 

serentak variabel pendapatan kepala keluarga, pendidikan ibu, umur ibu dan 

jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan ibu 

rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. 

 
4.3.3.2 Analisis Uji t 

 Variabel independen X1, X3 secara individual berpengaruh signifikan 

terhadap Y. Besarnya pengaruh masing-masing variabel dapat dilihat dari 

koefisien regresinya. Sedangkan X2 dan X4 secara individual tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Y. Berikut penjelasan besarnya pengaruh pendapatan kepala 

keluarga (X1), tingkat pendidikan ibu (X2), umur ibu (X3) dan jumlah tanggungan 

keluarga (X4) terhadap pendapatan ibu yang bekerja di sektor pertanian (Y). 

 
1. Variabel Pendapatan Kepala Keluarga 

 Berdasarkan analisis regresi dengan tingkat kepercayaan 95%. diperoleh 

t hitung | 4,411| yang lebih besar dari t tabel 2,014 atau Pvalue < alfa yaitu 0,000 

< 0,05  yang berarti berpengaruh signifikan terhadap Y. Koefisien regresi dari X1 

sebesar 0,328 menyatakan bahwa setiap variabel pendapatan kepala keluarga 

meningkat Rp 1, maka pendapatan ibu bekerja akan meningkat sebesar Rp 

0,328 atau dengan kata lain setiap peningkatan pendapatan ibu bekerja 

dibutuhkan variabel pendapatan kepala keluarga sebesar 0,328, dengan asumsi 

variabel yang lain tetap atau ceteris paribus.  

Dengan semakin meningkatnya pendapatan kepala keluarga atau suami, 

maka semakin besar meningkat pula pendapatan seorang ibu yang  bekerja di 

sektor pertanian. Kenyataan ini berbeda dengan teori. Asumsi bahwa semakin 

besar penghasilan kepala keluarga, maka partisipasi kerja juga akan menurun. 
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Hal ini karena peningkatan penghasilan juga akan diikuti oleh peningkatan 

konsumsi yang tinggi pula. 

 Meningkatnya pendapatan seorang ibu yang bekerja di sektor pertanian 

seiring dengan peningkatan pendapatan suami cenderung disebabkan karena 

lingkungan kerja kepala rumah tangga atau suami tersebut. Pada umumnya 

penduduk di pedesaan khususnya di Kelurahan Parang informasi pekerjaan di 

sektor pertanian berlangsung secara verbal atau dari mulut ke mulut. Di 

Kelurahan Parang suami ibu yang bekerja di sektor pertanian juga bekerja 

menjadi petani, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.12. Ketika suami mampu bergaul 

serta pendekatan ke lingkungan cukup bagus, maka ia akan semakin banyak 

mendapatkan informasi tentang pekerjaannya dan juga ia akan 

merekomendasikan istrinya untuk ikut bekerja di tempat yang sama. 

 
2. Variabel Pendidikan Ibu  

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 95% T hitung X2 |1,229 | yang lebih kecil dari t tabel 2,014 atau Pvalue > 

alfa yaitu  0,225 > 0,05  berarti Ho diterima. Hal ini dengan kata lain tidak adanya 

pengaruh yang nyata atau signifikan pendidikan ibu terhadap pendapatan di 

sektor pertanian. Meskipun tidak berpengaruh terhadap pendapatan ibu, dapat 

dilihat bahwa koefisien dari pendidikan ibu ini positif. Hal ini menyatakan bahwa 

semakin meningkatnya pendidikan ibu selama 1 tahun, maka pendapatan ibu 

akan meningkat sebesar Rp 5.448,667 dengan asumsi variabel yang lain tetap 

atau ceteris paribus. 

 Tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan 

ibu tidak sesuai dengan dengan teori yang ada. Asumsi bahwa semakin tinggi 

pendidikan maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seringkali berbeda 

di masyarakat khususnya di Kelurahan Parang. Hal ini bisa saja terjadi karena 
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sektor pertanian pada umumnya tidak memerlukan pendidikan yang tinggi seperti 

layaknya sektor formal. Kemampuan seorang petani lebih dititikberatkan pada 

kemampuan fisik dan kemampuan bercocok tanam yang dimiliki dan hal ini 

cenderung diperoleh secara otodidak. 

 
3. Variabel Umur 

 Berdasarkan hasil penelitian regresi, dijelaskan bahwa dengan tingkat 

kepercayaan 95%  T hitung dari X3  |-3,677 |  yang lebih besar dari t tabel  2,014  

atau Pvalue < alfa yaitu 0.001 < 0,05  berarti Ho ditolak. Hal ini menyatakan 

bahwa adanya pengaruh signifikan atau nyata variabel umur ibu dengan 

pendapatan ibu yang bekerja di sektor pertanian. Koefisien regresi dari variabel 

ini adalah -5205,646, artinya bila variabel umur meningkat 1 tahun, maka 

pendapatan ibu akan berkurang sebesar Rp 5205,646, dengan asumsi variabel 

yang lain tetap. 

  Pengaruh negatif antara umur dengan pendapatan didukung oleh tabel 

4.10,tentang distribusi responden menurut umur. Dari data tersebut diantaranya 

30% responden berusia antara 45 – 49 tahun. Dari kelompok usia ini dengan 

bertambahnya umur kemampuan fisik yang dimiliki akan cenderung menurun dan  

dengan demikian akan mempengaruhi jam kerjanya, terlebih di sektor pertanian, 

hal yang utama dibutuhkan adalah tenaga, sehingga apabila kemampuan 

fisiknya menurun, maka kemampuannya untuk bekerja juga semakin berkurang. 

 
4. Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga 

 Berdasarkan analisis regresi di atas dengan tingkat kepercayaan 95%, T 

hitung dari X4 adalah | -0,281|. t hitung ini lebih besar dari t tabel yang nilainya 

2,014 atau Pvalue > alfa yaitu 0,780 > 0,05. Dengan demikian Ho diterima atau 

dengan kata lain, tidak ada hubungan nyata atau signifikan antara jumlah 

tanggungan keluarga dengan pendapatan ibu yang bekerja di sektor pertanian. 
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Walaupun tidak signifikan koefisien jumlah tanggungan keluarga bertanda 

negatif. Hal ini menyatakan bahwa semakin bertambahnya 1 tanggungan 

keluarga, maka pendapatan ibu akan berkurang sebesar Rp 2.395,444 dengan 

asumsi variabel yang lain tetap atau ceteris paribus. 

 Tidak adanya pengaruh antara jumlah tanggungan keluarga dengan  

pendapatan ibu bekerja di Kelurahan Parang karena luas lahan kering di 

Kelurahan Parang yang masih cukup besar, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 

yang menyatakan bahwa luas lahan kering di Kelurahan Parang sebesar 

37,92%. Jumlah ini lebih besar daripada luas sawah yang sebesar 23,27%. 

Dengan demikian pengelolaan lahan pertanian belum optimal, dan menyebabkan 

terbatasnya tenaga kerja yang dapat diserap. Sehingga ketika seorang ibu 

menginginkan menambah waktu kerja karena tuntutan jumlah tanggungan 

keluarga, tetapi permintaan tenaga kerja terbatas. 

 Selain permasalahan tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara 

terhadap para responden, yang berpengaruh besar terhadap pendapatan ibu 

bekerja di sektor pertanian ini adalah faktor sosial budaya yang masih sangat 

melekat pada daerah ini. faktor tersebut adalah jumlah hajatan berupa 

pernikahan dan mengkhitankan anak. Adanya hajatan di wilayah ini cukup 

banyak mempengaruhi pengeluaran keluarga, karena sumbangan yang diberikan 

untuk hajatan tersebut selain berupa uang tetapi juga materi yang jumlahnya 

tidak sedikit bagi masyarakat pedesaan.  Dan yang lebih memberatkan lagi, 

hajatan tersebut bisa terjadi 4 sampai 6 kali selama sebulan. Dengan besarnya 

pengeluaran ini, sehingga mendorong seorang ibu yang bekerja di sektor 

pertanian ini untuk menambah waktu kerjanya. 

 Kesehatan ibu juga merupakan salah satu alasan tidak sigfinikannya 

pendapatan ibu dengan jumlah tanggungan keluarga. Telah diketahui 

sebelumnya, bahwa jumlah responden sebagian besar pada usia yang tidak 



6 3
muda lagi dan kondisi kesehatan cenderung menurun, sehingga ibu berusaha  

untuk menambah waktu kerja agar dapat menabung dan dapat dipergunakan 

sewaktu-waktu jika sakit. 

 
4.3.3.3 Analisis Uji R2 

 Berdasarkan uji regresi di atas, diperoleh nilai R2 sebesar 0,670. Angka 

ini menunjukkan bahwa variasi nilai dari Pendapatan ibu di sektor pertanian bisa 

dijelaskan dengan model (X1, X2, X3, X4) sebesar 67% dan sisanya sebesar 

33% dijelaskan variabel selain dalam model.  

 
4.4 Kontribusi Ibu Bekerja Di Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan 

Keluarga di Sektor Pertanian 

 Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kontribusi 

pendapatan ibu rumah tangga pada sektor pertanian di kelurahan Parang 

terhadap penerimaan keluarga. Dengan melihat kontribusi ibu bekerja terhadap 

pendapatan keluarga, dapat diketahui seberapa besar peranan ibu untuk 

membantu memenuhi kebutuhan keluarga.  

Dalam penelitian ini penerimaan keluarga ini tidak hanya berasal dari 

penghasilan suami atau kepala rumah tangga dan penghasilan ibu saja tetapi 

juga berasal dari penerimaan dari pihak lain dalam satu bulan. Penerimaan 

tersebut antara lain dari  anak yang telah bekerja atau keluarga yang lain seperti 

kakak atau adik dari responden, karena beberapa responden juga memiliki 

tanggungan orang tua yang tinggal satu rumah dengannya.  

 

 

 

 



6 4
Tabel 4.18: Distribusi Kontribusi Ibu Bekerja di Sektor Pertanian Terhadap 

Pendapatan Keluarga 

No Kontribusi 
(%) 

Jumlah 
Responden 

Persentase 
(%) 

1 < 25% 1 2% 

2 25% - 30% 1 2% 

3 31% - 40% 16 32% 

4 41% - 50% 26 52% 

5 51% - 60% 3 6% 

6 >61% 3 6% 

 Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 50 responden 52% 

diantaranya memiliki kontribusi sebesar 41% - 50%. Hal ini membuktikan bahwa 

partisipasi pendapatan ibu yang bekerja di sektor pertanian cukup besar. 

Besarnya kontribusi pendapatan ibu terhadap pendapatan keluarga ini cukup 

beralasan karena sebagian besar suami dari ibu yang bekerja di sektor pertanian 

juga bekerja di sektor pertanian juga, sehingga ketika suami mendapatkan 

pekerjaan untuk menggarap lahan pertanian, maka ia cenderung mengajak 

istrinya. Selain itu apabila ditinjau dari tingkat upah perhari, pekerja wanita dan 

pria tidak jauh berbeda. Tingkat upah pekerja pria dalam satu hari adalah Rp 

20.000 – Rp 25.000 sedangkan wanita Rp 15.000 – Rp 20.000. Bahkan 

beberapa pemilik tanah pertanian menyamakan penghasilan pekerja wanita dan 

pria. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi ibu bekerja di sektor pertanian serta kontribusinya terhadap 

pendapatan keluarga. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh beberapa 

kesimpulan: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diuji secara simultan atau serentak 

didapati bahwa variabel pendapatan kepala keluarga, pendidikan, umur, 

dan tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

ibu yang bekerja pada sektor pertanian di Kelurahan Parang. Dengan 

demikian, variabel pendapatan kepala keluarga, pendidikan, umur dan 

tanggungan keluarga berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan ibu 

yang bekerja pada sektor pertanian di Kelurahan Parang. 

2. Berdasarkan uji t atau secara parsial, faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi ibu bekerja di sektor pertanian adalah pendapatan kepala 

keluarga dan umur ibu. Pendapatan kepala keluarga dengan mempunyai 

hubungan yang positif dengan pendapatan ibu. Sedangkan umur ibu 

memiliki hubungan yang negatif dengan partisipasi ibu bekerja. Dan 

variabel yang paling kuat pengaruhnya adalah variabel pendapatan suami 

yaitu dengan koefisien 0,453  

3. Pendapatan kepala keluarga atau suami berpengaruh signifikan dengan 

partisipasi ibu bekerja. Dan hubungan yang diperoleh adalah hubungan 

positif hal ini dapat dilihat dari koefisien yang diperoleh yaitu 0,328. 

Pengaruh dari variabel ini positif karena suami dari sebagian besar 

responden bekerja pula menjadi petani, sehingga ketika suami mendapat 
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pekerjaan, maka ia akan mengajak istrinya untuk turut bekerja 

bersamanya. 

4. Umur ibu signifikan terhadap partisipasi ibu bekerja dan hubungan yang 

diperoleh adalah hubungan negatif hal ini dapat dilihat dari koefisien yang 

diperoleh yaitu -5205,646. Pengaruh negatif ini disebabkan karena 

sebagian besar responden, yaitu sebesar 30%  berumur 45-49 tahun, 

pada usia ini kondisi fisik seseorang cenderung menurun, sehingga waktu 

yang digunakan untuk bekerja juga cenderung menurun. 

5. Dari hasil regresi diperoleh nilai R2 sebesar 0,670. Hal ini menandakan 

67% pendapatan ibu di sektor pertanian dipengaruhi oleh variabel - 

variabel dalam model (Pendapatan kepala keluarga, pendidikan, umur 

dan tanggungan keluarga), sedangkan 33% merupakan variabel yang 

tidak dijelaskan dalam model. 

6. Kontribusi ibu bekerja di sektor pertanian terhadap pendapatan keluarga  

di Kelurahan Parang cukup besar, sebanyak 52% dari responden yang 

ada, kontribusinya sebesar 41% - 50%.  Besarnya kontribusi pendapatan 

ibu terhadap pendapatan keluarga ini karena suami dari responden juga 

sebagian besar sebagai petani dan di daerah ini upah tenaga kerja di 

sektor pertanian cenderung disamakan. 

 
5.2 Saran 

1. Menurut hasil peneltian, pendapatan dari kepala keluarga responden 

berpengaruh positif terhadap partisipasi ibu bekerja. Hal ini menandakan 

semakin bertambahnya penghasilan kepala keluarga maka partisipasi ibu 

semakin besar juga. Untuk lebih meningkatkan pendapatan suami dan 

istri, maka perlu adanya bantuan dari pemerintah berupa pinjaman modal 

yang dapat dikelola bersama. Salah satu bentuk bantuan ini adalah 
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ternak, karena waktu yang dibutuhkan untuk memelihara ternak tidak 

banyak dan menunjang sektor  pertanian yang akhirnya akan menambah 

pendapatan. 

2. Menurut penelitian yang telah dilakukan, umur ibu berpengaruh negatif 

terhadap partisipasi ibu bekerja. Hal ini berarti kondisi fisik mempengaruhi 

curahan waktu kerja ibu. Dengan demikian, fasilitas kesehatan bagi 

masyarakat yang kurang mampu perlu ditingkatkan, mengingat keluarga 

petani di Kelurahan Parang hidup dibawah garis kemiskinan.  

3. Melihat kontribusinya terhadap pendapatan keluarga yang cukup berarti, 

menandakan peran seorang ibu tidak dapat dianggap sebelah mata lagi. 

Tetapi pada kenyataannya keadaan ini kurang diperhatikan oleh 

masyarakat pada umumnya dan cenderung dikesampingkan. Peran 

seorang wanita di sektor pertanian perlu dinaungi oleh suatu badan (LSM) 

yang dapat menyalurkan aspirasi dan kendala-kendala yang dihadapi. 

4. Selama ini, pelatihan-pelatihan di sektor pertanian cenderung 

dititikberatkan pada kaum laki-laki saja, padahal dalam pengelolaan lahan 

pertanian wanita turut dilibatkan. Dengan demikian, pelatihan-pelatihan 

yang diadakan, tidak hanya diberikan bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi 

wanita, sehingga produktivitasnya juga meningkat. 

5. Dengan melihat kendala besarnya luas lahan kering di Kelurahan Parang, 

maka perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat untuk menjadikan 

lahan tersebut lebih produktif, dengan demikian mampu meningkatkan 

penghasilan masyarakat kelurahan Parang yang mayoritas 

bermatapencaharian sebagai petani. 
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