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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang     

       Pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh negara berkembang yang 

biasanya masih bersifat agraris, justru hampir semuanya menitikberatkan pada 

usaha pembangunan di bidang industri. Penetapan industri sebagai tulang 

punggung pembangunan didasarkan pada alasan-alasan bahwa industrialisasi 

dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran dengan cepat. Konsep 

pembangunan juga seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Usaha 

pembangunan di bidang industri sering kali mengikutsertakan penduduk desa 

dengan alasan untuk mencari penghidupan yang lebih baik  secara ekonomi. 

Seringkali industrialisasi menyebabkan transformasi penduduk  pada lapangan 

pekerjaan yang disebabkan oleh kurang tersedianya pekerjaan di desa serta upah 

tenaga kerja yang relatif rendah. 

       Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya 

transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari 

yang semula mengandalkan sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder 

(industri) dan kemudian sektor jasa-jasa. Pergeseran pertumbuhan sektor produksi 

ini secara langsung juga akan berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja 

dari yang semula bermata pencaharian utama pada sektor pertanian, bergeser ke 

sektor lain seperti pada sektor industri, serta perdagangan dan jasa (Yustika, 

2000).  

       Gejala perubahan komposisi tenaga kerja yang disebabkan oleh industrialisasi 

dialami oleh Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang 
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menitikberatkan pembangunan ekonominya pada industrialisasi. Hal ini 

ditunjukkan oleh salah satu realitas ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu mulai 

berkurangnya minat angkatan kerja muda untuk bekerja di sektor pertanian. 

Sektor pertanian dianggap kurang mampu memberikan pendapatan yang memadai 

untuk hidup layak. Sekalipun tingkat upah buruh tani mengalami kenaikan, namun 

kenaikannya jauh dibawah kenaikan sektor non pertanian. Selama periode 1976-

1986 upah riil sektor pertanian naik dengan laju 3,7 persen per tahun, dan menjadi 

5,4 persen per tahun pada periode 1988-1994. Namun dalam periode yang sama, 

kenaikan upah riil sektor non pertanian mencapai 5,5 dan 8,8 persen per tahun. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah riil sektor pertanian hanya separoh dari 

upah sektor non pertanian (Tarigan, 2004).  

       Penurunan prosentase jumlah penduduk di Indonesia yang bekerja pada 

sektor primer merupakan proses transformasi dari perkembangan perekonomian 

yang semula didominasi oleh sektor agraris menuju perubahan ke arah 

industrialisasi. Pertumbuhan  lapangan kerja yang di luar pertanian merupakan 

salah satu ciri utama perubahan kesempatan kerja di pedesaan. 

       Dipaparkan oleh BPS pada tahun 2009 bahwa sekitar  42,76 persen penduduk 

bekerja di sektor pertanian, selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran 

sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga 

kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, 

hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.   

Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang 

kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang 
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pertumbuhannya paling tinggi. Dalam alokasi anggaran pembangunan sektor 

pertanian lebih diutamakan, akan tetapi dalam proses pertumbuhan  ekonomi 

secara keseluruhan peranan sektor pertanian semakin merosot baik dari produksi 

maupun kesempatan kerja.  

       Perekonomian Indonesia berangkat dari sektor pertanian dan menuju ke 

sektor industri. Pergeseran ini dikarenakan kegiatan sektor pertanian kurang 

menjanjikan sedangkan untuk sektor industri makin kuat, meskipun peningkatan 

produksi pangan masih mendapatkan perhatian yang sangat besar. Adanya 

perubahan proporsi penurunan penduduk yang bekerja disektor pertanian di satu 

sisi, dan peningkatan produksi di sisi lain, dapat diartikan sebagai perubahan 

struktur tenaga lapangan kerja di Indonesia.  

       Siasat yang digunakan oleh perusahaan adalah penggunaan tenaga kerja 

wanita sebagai karyawan mereka.  Pengambilan keputusan ini tentu dengan 

beberapa alasan yakni wanita memang terkenal sebagai orang yang teliti, sehingga 

untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi, wanita lebih diutamakan 

dibandingkan pria. Hal itu secara langsung menjadikan pertukaran pekerjaan 

wanita dari sektor pertanian ke sektor industri.   

        Selain itu terjadi peningkatan jumlah industri di kabupaten Malang, baik 

industri dalam skala kecil maupun industri skala menengah ke atas dapat 

menyerap banyak tenaga kerja utamanya tenaga kerja wanita yang dianggap 

memiliki kemampuan lebih serta upah yang lebih murah. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah: 

1. Perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terbukti komposisi 

penduduk dengan pendidikan setara pendidikan setara pendidikan menengah 
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ke atas semakin besar, sebaliknya komposisi penduduk dengan tingkat 

pendidikan sekolah dasar ke bawah berkurang. Namun, perbaikan kualitas 

sumber daya manusia tersebut tidak diikuti oleh adanya kemampuan dari 

pemerintah Indonesia untuk menciptakan kesempatan kerja sesuai dengan 

kualifikasi dari perbaikan kualitas sumberdaya manusia tersebut. 

2. Beban penumpukan tenaga kerja yang terjadi pada sektor pertanian tidak 

terdistribusi dengan merata pada masing-masing subsektor pertanian. 

3. Perubahan struktur ekonomi cukup pesat. Sektor-sektor primer cenderung 

menurun sedangkan sektor sekunder (seperti industri manufaktur; listrik, gas, 

dan air; serta kontruksi) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, dan restoran, 

transport& komunikasi, bank & keuangan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi 

lainnya) terus meningkat.  

 
Tabel 1.1 Peranan Ekonomi Sektoral dari PDRB Kabupaten Malang Atas Dasar 

Harga Berlaku Tahun 2002 - 2007 (Persen) 
 

NO 
 

SEKTOR 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
1. Pertanian  31.50 31.25 30.84 29.88 29.75 29.38 
2. Pertambangan dan 

Penggalian  
2.30 2.25 2.24 2.27 2.22 2.26 

3. Industri Pengolahan 17.07 17.41 18.25 18.61 18.88 19.67 
4. Listrik dan Air Bersih 1.85 1.84 2.03 2.02 1.96 1.92 
5. Ba n g u n a n 1.33 1.31 1.42 1.54 1.54 1.69 
6. Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 
22.71 23.49 23.61 23.69 23.86 23.88 

7. Pengangkutan dan 
Komunikas 

4.93 4.71 4.60 5.35 5.35 5.16 

8. Keuangan, Persewaan  3.85 3.68 3.61 3.67 3.66 3.73 
9. Jasa  14.46 14.06 13.40 12.97 12.78 12.31 
 PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : Kabupatenmalang.go.id 
Tabel 1.1 menunjukkan peranan ekonomi sektoral Kabupaten Malang terjadi 

penurunan di sektor pertanian yakni turun sebesar 0.25% di tahun 2003, 2004 
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turun sebesar 0.41%, 2005 turun tajam sebesar 0.96%, 2006 turun sebesar 0.16% 

dan data yang terakhir pada tahun 2007 turun sebesar 0.37 %.  Di sisi lain terjadi 

kenaikan di sektor industri pengolahan terjadi kenaikan pada tahun 2003 naik 

sebesar 0.34%, 2004 naik sebesar 0.75%, 2005 naik sebesar 0.36%, 2006 naik 

sebesar 0.27% dan yang terakhir pada tahun 2007 terjadi kenaikan yang cukup 

tinggi sebesar 0.79%. 

       Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa ada penurunan di sektor pertanian 

dan diikuti dengan kenaikan sektor industri yang merupakan salah satu indikasi 

adanya transformasi dari pertanian ke sektor industri.   

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kab Malang Tahun 2002-2007 dari 
PDRB ADHK 2000 (Persen) 

Sektor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Primer (Agriculture) 
1. Pertanian    
2. Pertambangan & Penggalian  

 
2,24 
6,57 

 
4,04 
3,44 

 
5,74 
8,05 

 
4,29 
9,22 

 
4,29 
7,81 

 
4,28 
7,89 

Sekunder (Manufaktur) 
3. Industri Pengolahan  
4. Listrik, Gas dan Air Bersih  
5. Bangunan  

 
4,14 
5,57 
2,43 

 
3,24 
0,29 
3,81 

 
8,76 
6,46 
9,07 

 
6,79 
6,28 
7,99 

 
8,37 
5,32 
9,14 

 
9,54 
3,85 
10,49

Tersier (Service) 
6. Perdagn, Hotel & Restoran  
7. Pengangktn & Komunikasi   
8. Keuangan, Persewaan & 
Perusahaan 
9. Jasa-jasa  

 
5,47 
1,86 
5,73 

 
3,48 

 
6,46 
2,98 
2,38 

 
2,55 

 
5,16 
4,00 
3,73 

 
1,77 

 
5,75 
3,51 
4,91 

 
2,38 

 
6,54 
4,87 
6,12 

 
3,97 

 
7,06 
5,37 
5,14 

 
4,07 

PDRB 3,73 4,05 5,47 4,97 5,74 6,09 
Sumber : Kabupatenmalang.go.id  
 
Tabel 1.2 menjelaskan kontribusi kelompok sektor primer/pertanian selama 

periode 2002-2007 cenderung (trend-nya) turun, walaupun gradasinya sangat 

halus. Sedangkan kelompok sektor tersier cukup berfluktuasi. Sementara itu 

kelompok sektor sekunder cenderung meningkat. Gejala ini disatu pihak dapat 

diinterpretasikan sebagai sinyal positif, yaitu kelompok sektor primer 
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menstimulus kelompok sektor sekunder/industri dan kelompok sektor tersier/jasa-

jasa untuk berkembang lebih maju. Fenomena ini telah berlangsung sejak sebelum 

krisis dan akan berlanjut terus yang menunjukkan transformasi ekonomi sektoral 

dari agraris ke industri. (Kabupatenmalang.go.id) 

Tabel 1.3 Penduduk Usia 10 th Keatas yang bekerja (Perempuan) 

Sektor 
Tahun 

2005 2006 2007 
Pertanian 0,474164 0,320658 0,324532 
Pertambangan dan Penggalian 0,001381 0 0,001285 
Industri Pengolahan 0,160607 0,207835 0,198079 
Listrik dan Air Bersih 0 0 0,002563 
Bangunan 0 0,00334 0,00128 
Perdagangan 0,256894 0,30384 0,226389 
Pengangkutan 0,004211 0,008587 0,037771 
Jasa 0,093061 0,15574 0,158224 
Lainnya 0,00968 0 0,012336 
Total 100 100 100 

 
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa prosentase pekerja speremuan di sektor pertanian 

mengalami penurunan walaupun pada 2007 sempat menguat dan terjadi 

penguatan di sektor industri walaupun pada tahun 2007 juga terjadi penguatan.  

Namun terlihat juga pada saat penurunan sektor pertanian terjadi penguatan di 

sektor jasa.  Sektor jasa merupakan transit sebelum memasuki dunia industri. 

Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Pendidikan 

Pendidikan 
Sensus 

2007 2008 2009 
Sarjana 1.099 1.112 1.245 
Diploma 415 609 781 
SMA 1.215 1.599 1.727 
SMP 295 305 463 
SD 125 161 173 

Sumber: Biro Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2011 
 
       Tabel 1.4 menunjukkan bahwa saat ini pendidikan yang mendominasi adalah 

tingkat SMA, dengan pendidikan ini tenaga kerja terutama wanita tentunya sudah 

dapat diterima di sektor industri.  Sektor industri merupakan pilihan tenaga kerja 
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wanita dikarenakan upah yang lebih tinggi selain itu pendidikan yang lebih tinggi 

membawa prestise yang lebih tinggi karena di sektor pertanian umumnya tidak 

membutuhkan ijazah formal, hanya kemampuan bercocok tanam. Dari paparan 

adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi transformasi tenaga kerja wanita 

dari sektor pertanian ke sektor industri di Kabupaten Malang ? 

2. Seberapa besar variabel-variabel tersebut mempengaruhi transformasi tenaga 

kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri di Kabupaten Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1 Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan 

tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri. 

2 Untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel tersebut berpengaruh 

terhadap transformasi tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor 

industri di Kabupaten Malang. 

 

 

1.4.   Manfaat Penelitian  

1. Untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh selama di bangku kuliah 

dan mempraktekannya sesuai dengan kondisi yang ada. 
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2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada PEMDA kabupaten 

Malang dalam upaya mengatur perencanaan ketenagakerjaan di Kabupaten 

Malang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Memberikan gambaran, menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

khususnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi perpindahan tenaga 

kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Kerangka  Teori 

2.1.1 Teori Perubahan Struktural 

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme 

transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang semula 

lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju 

perekonomian yang lebih modern dan sangat didominasi oleh sektor industri dan 

jasa. Dua teori utama yang menggunakan pendekatan perubahan structural yaitu 

teori pembangunan yang dikemukakan oleh Arthur Lewis dengan teori migrasinya 

dan Hollis Chenery dengan teori transformasi strukturalnya (Sukirno, 2006) 

2.1.1.1Teori Pembangunan Arthur Lewis 

Dalam teorinya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatau Negara 

pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Perkonomian tradisional 

Dalam teorinya Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan 

perekonomian tradisionalnya, mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tenaga 

kerja tersebut erat kaitannya dengan dengan basis utama peekonomian yang 

diasumsikan berada diperekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup 

masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat 

subsisten. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (marginal produk) 

dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor 

pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hokum law of diminishing 

return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel, dalam hal 
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ini tenaga kerja justru akan menurunkan total produksi yang ada. Disisi lain, 

pengurangan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor pertanian tidak 

akan mengurangi tingkat produksi yang ada, akibat proporsi input variabel 

tenaga kerja terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua 

pekerja terhadap output yang dihasilkan adalah sama. 

2. Perekonomian Industri 

Perekonomian ini terletak diperkotaan, dimana sektor yang berperan penting 

adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adlah tingkat produktifitas 

yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini 

menyiratkan bahwa nilai produksi marginal terutama dari tenaga kerja bernilai 

postif. Dengan demikian perekonomian perkotaan akan merupakan daerah 

tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk 

marginal dari tenaga kerja yang postif menunjukkan bahwa fungsi produksi 

belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, 

berarti penambahan tenaga kerja pada system produksi yang ada akan 

meningkatkan output yang diproduksi. Dengan demikian industri diperkotaan 

masih menyediakan lapangan pekerjaan, yang akan dipenuhi oleh penduduk 

pedesaan dengan jalan berurbanisasi. 

2.1.1.2  Teori Pola Pembangunan Chenery 

 Analisis teori pattern of development memfokuskan terhadap perubahan 

struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi 

dari perekonomian negara sedang berkembang, yang akan mengalami 

transformasi dari pertanian tradisonal beralih ke sektor industri sebagai mesin 

utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis Chenery 
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tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan 

peningkatan pendpatan per kapita, perekonomian suatau Negara akan bergeser 

dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. 

 Chenery kemudian membuat pengelompokan negara sesuai dengan proses 

perubahan structural yang dialami berdasarkan tingkat pendapatan per kapita 

penduduknya. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan 

dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu Negara, 

berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya 

manusia (human capital). Sejalan dengan proses perubahan structural pada suatu 

tingkat tertentu terjadi penurunan konsumsi terhadap bahan makanan, khususnya 

jika dilihat dari permintaan domestik. Penurunan permintaan terhadap bahan 

pangan ini ternyata akan dikompensasikan oleh peningkatan permintaan terhadap 

barang-barang non kebutuhan pangan, peningkatan investasi, dan peningkatan 

anggaran belanja pemerintah, yang mengalami peningkatan struktur GNP yanga 

ada. Di sektor perdagangan internasional terjadi juga perubahan yaitu peningkatan 

nilai ekspor dan impor. Sepanjang perubahan structural ini berlangsung, terjadi 

peningkatan pangsa ekspor komoditas hasil produksi sektor industri dan 

penurunan pangsa sektor yang sama pada sisi impor. 

 Dari sisi tenaga kerja akan terjadi proses seperti halnya yang dikemukakan 

oleh Lewis, yaitu bahwa kan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian 

di desa menuju sektor industri diperkotaan, meski pergeseran ini masih tertinggal 

(lag) dibandingkan proses perubahan itu sendiri. Dengan keberadaan lag ini lah 

maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan 

tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi structural 
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tersebut. Produkstifitas tenaga kerja sektor pertanian yang rendah lambat laun 

akan mulai meningkat, dan memiliki produkstifitas sama dengan pekerja disektor 

industri pada masa transisi. Dengan demikian produktifitas tenaga kerja dalam 

perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan (Todaro,1991). 

 
2.1.2 Tinjauan Tentang Tenaga Kerja 

       Tenaga kerja menurut Undang- Undang Pokok 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.  Di Indonesia tenaga kerja meliputi seluruh penduduk 

yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan 

kegiatan lain. Secara praktis tenaga kerja hanya dibedakan menurut umur. 

Seseorang dianggap kerja apabila telah mencapai usia 10 tahun tanpa adanya 

batasan usia maksimal (Simanjuntak, 1985). 

Menurut Abdullah (1995) meningkatnya keterlibatan dan partisipasi 

tenaga kerja wanita  dalam kegiatan ekonomi ditandai oleh dua proses yaitu : 

1. Peningkatan jumlah wanita yang terlibat dalam pekerjaan di rumah tangga 

(out door activities). Hal ini terlihat dari kenaikan tingkat partisipasi wanita 

dari waktu ke waktu. 

2. Peningkatan dalam bidang kerja yang dapat dimasuki oleh wanita. 

 
2.1.3  Angkatan Kerja 

        Pada dasarnya penduduk dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja dan penduduk bukan 

angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja meliputi golongan yang bekerja dan 
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golongan yang mencari kerja. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja 

meliputi golongan yang melakukan kegiatan bersekolah, yaitu mereka yang 

kegiatannya hanya dan terutama bersekolah, mengurus rumah tangga, yaitu 

mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah dan kegiatan lain 

yang tidak aktif secara ekonomi seperti  penerima pendapatan berupa pensiun dan 

mereka yang menggantungkan hidupnya pada orang lain (Simanjuntak, 1995). 

Pengertian angkatan kerja diatas hampir sama dengan yang dinyatakan 

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

kelompok angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun baik yang 

bekerja ataupun yang sementara tdak bekerja karena suatu sebab, misalnya petani 

yang menunggu masa panen dan pegawai yang melakukan cuti. Disamping itu 

mereka tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan dan 

mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. 

Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 

tahun yang hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan- kegiatan lain 

yang termasuk tidak aktif secara ekonomi serta tidak melakukan suatu kegiatan 

yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau 

mencari pekerjaan(BPS,2000).  

Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang 

aktif secara ekonomis.  Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang 

menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil mendapatkan pekerjaan (employed) dan 

penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga kerjanya dan belum berhasil 

mendapatkan pekerjaan (unemployed), serta penduduk yang mempunyai 

pekerjaan namun sementara tidak bekerja (Haryani, 2002). 
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Angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja 

yaitu 15 tahun keatas, yang bekerja atau pekerjaan, sementara tidak bekerja dan 

yang sedang mencari pekerjaan. sedangkan yang dimaksud bekerja adalah mereka 

yang melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau memperoleh 

pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara 

kontinyu dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja rumah tangga tanpa upah 

yang membantu suatu usaha kegiatan ekonomi) (Tjiptoherijanto, 1997). 

Analisis lanjutan mengenai angkatan kerja di Indonesia memperlihatkan 

bahwa angkatan kerja wanita menunjukkan peningkatan yang berarti dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 1990 rasio angkatan kerja wanita dibandingkan dengan pria 

adalah 0,56 meningkat menjadi 0,63 pada tahun 2005 dan diperkirakan akan terus 

meningkat menjadi 0,69 pada tahun 2020. Ini berarti jumlah penduduk wanita 

yang akan masuk kedalam pasar kerja akan meningkat dari tahun ke tahun. 

Meningkatnya penduduk wanita yang masuk dalam pasar kerja harus dianalisis 

secara hati- hati, apakah karena berkaitan dengan keinginan untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan atau karena tekanan ekonomi keluarga. Disamping itu juga 

perlu ditelaah sektor mana yang cocok untuk dimasuki oleh para wanita ini agar 

kelak tidak terjadi masalah sosial yang tidak dinginkan termasuk masalah 

pendidikan generasi muda (Tjiptoherijanto, 1997).   

Dari hasil diatas diketahui bahwa peningkatan tenaga kerja dan angkatan 

kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Hal ini dikarenakan dengan 

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan memacu besarnya 

penduduk usia muda yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah tenaga 

kerja dan angkatan kerja  
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2.1.4 Penyerapan Tenaga Kerja 

       Dari berbagai kebijaksanaan pembangunan pertanian yang ada, terdapat 

kecenderungan adanya penggunaan faktor produksi secara lebih efisien. 

Kebijaksanaan ini terutama dijabarkan dalam program intensifikasi yang telah 

berhasil meningkatkan produktifitas faktor produksi di sektor pertanian. Menurut 

Sumodiningrat (1987), dengan penerapan program intensifikasi menyebabkan 

terjadinya penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit dan lebih efisien, sehingga 

mengurangi jam kerja total yang diperlukan.  

       Permintaan tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan 

antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta.  Permintaan tenaga 

kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau 

instansi secara keseluruhan.  Jumlah tenaga kerja yang diminta di pasar tenaga 

kerja ditentukan oleh faktor-faktor seperti tingkat upah, teknologi, produktivitas, 

kualitas tenaga kerja dan fasilitas modal (Haryani,2002). 

       Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan 

antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan.  Penawaran 

tenaga kerja dapat dianalisis secara mikro maupun makro.  Pada analisis mikro, 

unit analisisnya adalah seorang individu dan dalam analisis makro unit analisisnya 

adalah masyarakat sebagai satu kesatuan (Haryani, 2002). 

       Variabel yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja, dari analisis mikro 

yakni variabel upah dan preferensi, sedang dari analisis makro yakni variabel 

penduduk, partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, kekayaan fisik dan 

struktur ekonomi (Haryani, 2002).  Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

sektor pertanian tidak dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia, sehingga 
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menyebabkan kelebihan tenaga kerja.  Terutama pada saat waktu tertentu tenaga 

kerja perempuan tidak dibutuhkan sehingga mereka menganggur.. 

 
2.1.5 Sektor Pertanian 

       Pertanian adalah merupakan sejenis proses produksi yang didasarkan atas 

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

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

Sedangkan kegiatan-kegiatan produksi di dalam setiap usahatani merupakan suatu 

bagian usaha, dimana biaya dan penerimaan adalah penting (Mosher, 1965).   

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).  

       Pelaku ekonomi yang berada di pedesaan ini masih menerima pendapatan 

yang relatif rendah, walaupun telah mencurahkan tenaga yang tidak sedikit. Disisi 

lain, pekerjaan sebagai petani dianggap sebagai suatu pekerjaan yang status 

sosialnya rendah. Hal ini dapat dimengerti karena lapangan pekerjaan di sektor 

pertanian tradisional tidak banyak menuntut kepandaian dan ketrampilan yang 

tinggi. Modal utama mereka adalah berani bergulat dengan tanah kotor dan 

terpanggang sinar matahari (Mubyarto, 1991).   

 
2.1.6 Sektor Industri 

       Menurut UU perindustrian No. 5 Tahun 1984 industri adalah sebagai suatu 

kegiatan ekonomi yang bmengolah bahan mentah, bahan baku, atau bahan 
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setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi kegunaannya, 

termasuk kegiatan merancang bangun dan perekayasaan industri. Menurut 

departemen perindustrian dalam Arsyad (1988) bahwa industri dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu: 

1. Industri dasar yang meliputi industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan 

kelompok industri kimia dasar (IKD). Yang termasuk ILMD antara lain 

industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat rterbang, kendaraqan 

bermotor, besi baja, tembaga dan alumunium. Sedangkan yang termasuk 

dalam IKD antara lain industri pengolahan kayu dan karet alam, pestisida, 

pupuk, semen, batubara dan industri silikat. Industri dasar mempunyai misi 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur 

industri, bersifat padal modal, meningkatkan ekspor serta mengembangkan 

tenaga ahli dan terampil. 

2. Industri kecil yang meliputi industri pangan (seperti makanan, minuman, dan 

tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, barang dari kulit), 

industri kimia dan bahan bangunan (kertas, percetakan, penerbitan, barang 

dari karet dan plastik), industri kerajinan umum (industri kayu, rotan, bambu, 

barang- barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin- mesin listrik, 

alat- alat  ilmu pengetahuan dan barang dari logam). Industri kecil mempunyai 

misi melaksanakan pemerataan. 

3. Industri hilir, yaitu kelompok aneka industri yang meliputi industri yang 

mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, 

pertanian dan sebagainya. Kelompok aneka industri mempunyai misi 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, tidak 
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padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau 

teknologi tinggi. Pengembangan kelompok aneka industri bertujuan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil- hasil 

pembangunan dengan cara meningkatkan keterkaitan penggunaan bahan baku 

dan produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan 

kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 

       Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud industri 

adalah suatu kegiatan yang mengolah sumber daya alam yaitu mengolah suatu 

barang menjadi barang baru dan menjadikan barang itu mempunyai nilai yang 

lebih tinggi dan industri dapat digolongkan menjadi beberapa macam berdasarkan 

jenis barang dan modal. (Arsyad, 1988) 

        Pembangunan ekonomi yang ditekankan pada sektor industri menyebabkan 

perubahan struktur tenaga kerja dimana banyak tenaga kerja yang beralih 

pekerjaan ke sektor industri. Hal ini disebabkan karena sektor industri dianggap 

lebih menjanjikan dibandingkan dengan sektor pertanian.  

 
2.1.7  Perpindahan Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Industri 

       Struktur angkatan kerja Indonesia ditandai dengan terjadinya perubahan 

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

berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi yang terjadi. Berdasarkan data 

BPS, pada periode 1980-1990 persentase tenaga kerja wanita yang bekerja di 

sekto pertanian di pedesaan menurun dari 63,66 persen pada tahun 1980 menjadi 

49,9 persen pada tahun 1990. Sebaliknya persentase tenaga kerja wanita yang 

bekerja di luar sektor pertanian mengalami peninhkatan dari 35,8 persen menjadi 

50,1 persen pada kurun waktu yang sama (BPS,2000) 
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       Proses penurunan penduduk yang bekerja pada sektor primer ini menurut 

Saliem (1995) akibat dari adanya transformasi struktural dan perkembangan 

perekonomian yang semula didominasi sektor agraris berubah menjadi ke arah 

industrialisasi. Hal ini didukung oleh Tjiptoherijanto (1997) bahwa penyediaan 

lapangan kerja biasanya mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi. Kalau 

pada masa awal pembangunan ekonomi lebih banyak penduduk yang bekerja pada 

sektor pertanian, maka sejalan dengan pembangunan ekonomi terjadi transformasi 

lapangan pekerjaan menuju lapangan kerja yang lebih kompleks yaitu industri dan 

akhirnya tahap jasa (services). 

       Di samping itu, penyebab lain perpindahan tenaga kerja wanita dari sektor 

pertanian ke sektor industri adalah terbukanya peluang sektor industri bagi wanita 

di pedesaan. Dengan demikian pendapatan wanita di pedesaan tidak hanya dari 

sektor pertanian yang secara tradisional mendominasi kerja penduduk pedesaan, 

tetapi di sektor formal mereka juga bekerja di sektor manufaktur. Sedangkan 

disektor informal wanita pedesaan bekerja di industri rumah tangga, perdagangan 

dan jasa. 

       Industrialisasi juga menyerap sebagian anggota keluarga untuk bekerja di luar 

rumah tangga dengan imbalan upah secara permanen. Keadaan ini bermula dari 

pemisahan secara tajam antara kerja rumah tangga (operasional) yang non 

komersial dan kerja rumah tangga yang komersial, sehingga anggota keluarga 

terutama wanita lebih mempunyai nilai produktif. 
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2.1.8 Faktor- faktor Penyebab Transformasi Tenaga kerja Wanita Dari 

Sektor Pertanian Ke Sektor Industri  

       Seiring dengan terjadinya perubahan struktur perekonomian nasional yang 

mengarah ke industrialisasi, maka wilayah pedesaan juga mengalami imbasnya. 

Terlihat dari struktur perekonomian di pedesaan yang pada mulanya didominasi 

oleh sektor pertanian, namun secara bertahap peran pertanian tersebut makin 

menurun (Saliem, 1995). 

 
2.1.8.1  Tingkat Upah 

       Landasan sistem pengupahan di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh 

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

prinsipnya sistem pengupahan haruslah: 

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

2. Mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. 

3. Memuat pemberian insentif yang mendorong  peningkatan produktifitas kerja 

dan pendapatan nasional. 

       Produktifitas penduduk khususnya tenaga kerja tidak terlepas dari 

terpenuhinya kebutuhan fisik minimum atau kebutuhan hidup minimum pekerja 

maupun keluarganya. Kebutuhan hidup minimum tersebut menjadi dasar 

perhitungan upah minimum regional yang harus diberikan kepada para pekerja 

(Tjiptoherijanto, 1997). 

       Untuk itu dalam meninghkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah 

mengeluarkan peraturan mengenai upah minimum regional (UMR). Upah 

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

disesuaikan dengan kondisi daerah setempat (Tjiptoherijanto,1997). 
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       Pendapatan merupakan faktor terbesar keluarnya tenaga kerja dari sektor 

pertanian, karena sektor pertanian tidak mampu menawarkan upah yang memadai, 

sektor pertanian juga tidak dapat memberikan jaminan kepastian upah terhadap 

tenag kerja. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kasryno (1984) bahwa 

motivasi ekonomi merupakan faktor dominan keluarnya tenaga kerja dari sektor 

pertanian menuju sektor non pertanian.      

Menurut Kasryno (1984) ada dua penyebab utama pergeseran atau 

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

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

terbukanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian dengan harapan dapat 

memperoleh pendapatan yang lebih baik. 

 
2.1.8.2   Tingkat Pendidikan Formal 

        Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan 

untuk bekerja. Termasuk bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka kecenderungan untuk bekerja sesuai dengan yang dinginkan 

semakin besar. 

       Namun pada kenyataannya, dalam pendidikan formal masih tampak adanya 

ketimpangan antara tingkat pendidikan antara wanita dan pria di Indonesia. 

Walaupun status pendidikan wanita mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, 

data memperlihatkan bahwa status pendidikan wanita lebih rendah dibandingkan 

dengan status pendidikan pria. Pada tahun 1990 persentase pria yang berusia 10 

tahun keatas yang memasuki jenjang pendidikan SLTP adalah 44,5 persen 

sementara untuk jenjang pendidikan yang sama hanya dimasuki 38 persen wanita. 

Pada tingkat perguruan tinggi persentase pria yang memasuki jenjang pendidikan 
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tersebut 13,8 persen jauh diatas persentase kaum wanita yang hanya mencapai 8,7 

persen. Disamping masalah perbedaan kesempatan pendidikan antara pria dan 

wanita, hal lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah adalah kurang 

seimbangnya penyebaran sarana dan prasarana pendidikan antara daerah pedesaan 

dan perkotaan (Tjiptoherijanto, 1997). 

        Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga 

kerja. Pendidikan juga merupakan salah satu investasi dalam modal manusia, 

karena pada hakekatnya adalah pengorbanan pada masa kini untuk memperoleh 

keuntungan pada masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan itu sendiri harus 

melibatkan suatu bagian waktu, yang mengurangi kesempatan untuk 

menghasilkan yang lain. Karena itu tidak berlebihan kalau pendidikan harus 

menjadi sasaran utama dalam pembangunan.  

       Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat antara lain 

yang diwujudkan dengan perencanaan wajib belajar 9 tahun serta adanya 

peningkatan anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan (BPS, 2000). 

Prinsip investasi pendidikan adalah mengeluarkan sejumlah dana untuk biaya 

pendidikan dan hilangnya kesempatan memperoleh penghasilan selama proses 

investasi berlangsung. 

       Pendidikan bukan hanya menambahkan pengetahuan tetapi juga dapat 

meningkatkan ketrampilan bekerja, sehingga produktifitas kerja pun juga 

meningkat. Tingkat pendidikan seseorang  akan berpengaruh terhadap 

kemampuanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada disekitarnya, 

sehingga orang tersebut akan lebih mudah menerima perkembangan baru 

(Simanjuntak, 1985). 
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       Menurut Kasryno (1984) pendidikan yang tinggi juga akan memungkinkan 

seseorang untuk memiliki kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga 

tenaga kerja tersebut dapat memilih pekerjaan yang dianggap lebih sesuai dengan 

pendidikannya serta tingkat pendapatan yang dianggap lebih baik. Jadi seseorang 

akan bekerja pada jenis pekerjaan dengan imbalan yang layak sesuai dengan 

tingkat pendidikannya. 

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

variasi dalam tingkat pendidikan membawa dampak pada variasi dalam tipe 

lapangan pekerjaan. Tenaga tidak terdidik cenderung memasuki bidang pekerjaan 

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

pertukangan dan lain sebagainya. sementara itu tenaga kerja terdidik memasuki 

pekerjaan yang tergolong profesional atau white color. 

       Secara sektoral, efisiensi kerja padsa sektor industri semakin meningkat 

karena pengalaman serta tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor ini relatif 

tinggi. Sedangkan pada sektor pertanian hanya menampung tenaga kerja yang 

berpendidikan rendah, karena untuk memasuki pekerjaan di sektor pertanian tidak 

diperlukan persyaratan yang berat dan keahlian khusus serta pendidikan yang 

tinggi. 

 
2.1.8.3 Luas Lahan Pertanian 

       Menurut Sastraadmaja (1986), masalah pokok yang selalu dihadapi sektor 

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

terbatasnya lahan pertanian yang dapat diusahakan. Kedua, Karena penduduk 

bertambah dengan cepat yang menyebabkan sejumlah besar keluarga memiliki 

dan mengolah luas lahan yang relatif sempit. 



28 

       Di pedesaan, kemiskinan berkorelasi dengan penguasaan lahan pertanian. 

Keadaan ini dapat dilihat pada buruh tani yang sebagian besar memiliki lahan 

dengan ukuran yang sempit atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali, maka 

buruh tani tersebut mempunyai tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan petani yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Dengan 

lahan yang sempit buruh tani dan petani gurem lebih mengandalkan kegiatan 

berburuh di luar sektor pertanian dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. 

Kondisi kemiskinan yang dialami oleh buruh tani ini semakin parah, mengingat 

perkembangan upah riil cenderung menurun sementara kebutuhan hidup keluarga 

semakin naik. 

       Penyempitan lahan pertanian di Indonesia khususnya di pulau Jawa sebagai 

sentra pertanian, diantaranya disebabkan oleh adanya distribusi penduduk 

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

tinggal di pulau Jawa, sehingga banyak lahan- lahan pertanian yang berubah 

fungsi menjadi pemukiman penduduk, tempat hiburan, sekolah dan sarana- sarana 

pelayanan masyarakat lainnya sebagai akibat besarnya jumlah penduduk. Hal 

inilah yang membuat lahan pertanian menjadi semakin sempit dan mahal. 

Sehingga petani tidak lagi mampu membeli dan memiliki lahan pertanian. Dengan 

demikian keterbatasa lahan pertanian merupakan faktor penyebab utama semakin 

banyaknya petani yang   “ terhempas”dari sektor primer (Sutomo, 1995). 

 
2.1.8.4 Umur 

       Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu 

benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia 
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dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. 

(wikipedia) 

Jenis perhitungan usia : 

1. Usia kronologis, usia kronologis adalah perhitungan usia yang dimulai dari 

saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia. 

2. Usia mental, usia mental adalah perhitungan usia yang didapatkan dari taraf 

kemampuan mental seseorang. Misalkan seorang anak secara kronologis 

berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara 

dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang setara dengan 

anak berusia satu tahun, maka dinyatakan bahwa usia mental anak tersebut 

adalah satu tahun. 

3. Usia biologis, usia biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan 

biologis yang dimiliki oleh seseorang. 

Dalam konteks transformasi, umur dikaikan dengan kemampuan, saat 

umur masih muda tentunya masih memiliki banyak tenaga sehingga memiliki 

banyak peluang melakukan transformasi pekerjaan.  Variabel umur menjelaskan 

juga tentang perpindahan tenaga kerja yang diutarakan oleh Simanjuntak (1998) 

yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja 

adalah umur, semakin besar struktur umur penduduk yang digolongkan mudah, 

maka kesempatan kerja akan menurun dan sebaliknya. 

        
2.1.8.5  Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga 

Jumlah tanggungan dalam keluarga dimaksudkanbanyaknya anggota rumah 

tangga yang tidak produktif maupun yang tidak produktif yang menjadi 

tanggungan ekonomis oleh tenaga kerja wanita yang tinggal serumah maupun 
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tidak serumah.  Hal ini diterangkan oleh Payaman bahwa, bagaimana suatu 

keluarga mengatur siapa yang bekerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga 

pada dasarnya tergantung pada tingkat penghasilan dan jumlah tanggungan dari 

keluarga yang bersangkutan. 
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2.2 Matrik Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Metode Hasil 
1. Analisis Faktor Pendorong 

Migrasi Warga Klaten ke 
Jakarta, Siti Khotijah (2008) 
 
 

Model regresi linier. Variable luas lahan sawah, 
pertumbuhan ekonomi, dan tingkat 
pengangguran 

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel luas lahan 
sawah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran di 
daerah migran berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah 
migrasi Warga Klaten ke Jakarta. 

2. Industrialisasi dan Migrasi 
Tenaga Kerja Sektor di Kota 
Cilacap (Studi Kasus : 
Industri Besar- Sedang di 
Kota Cilacap), Ani Kurniati 
(2007) 

Metode Penelitian yang dipakai merupakan 
kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Aspek 
kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan 
alat analisis deskriptif kuantitatif dan regresi 
logistik biner. Variabel yang digunakan daya 
tarik industri (IBS) seperti spesialisasi industri, 
nilai tambah per pekerja, daya saing dan potensi 
ekspor 

hasil dari analisis menunjukkan bahwa faktor daya tarik 
industri (IBS) seperti spesialisasi industri, nilai tambah per 
pekerja, daya saing dan potensi ekspor yang cukup tinggi 
mendorong kuatnya daya saing Kota Cilacap sebagai daerah 
yang potensial bagi investasi usaha industri (inward 
invesment). 

3. Analisa Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Curahan 
Waktu Kerja Wanita Di 
Sektor Non Pertanian, Etik 
Retnaningtyas(1998) 

Metode Regresi Linear. Varibel yang digunakan 
pendidikan formal, umur dan pendapatan wanita 
dan jumlah tanggungan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempengaruhi 
curahan waktu kerja wanita disektor non pertanian secara 
nyata adalah faktor pendidikan formal, umur dan pendapatan 
wanita sedangkan jumlah tanggungan keluarga wanita tidak 
mempengaruhi karena rata-rata jumlah tanggungan keluarga 
hanya 2 orang. Untuk pendidikan dan pendapatan mempunyai 
pengaruh yang positif sedangkan umur mempunyai pengaruh 
yang negative 

27
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4. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kontribusi 
pendapatan ibu bekerja 
terhadap pendapatan keluarga 
(studi kasus desa sukorame, 
kecamatan mojoroto, kota 
kediri), Rima delita(1998) 

Metode menggunakan Regresi linear berganda. 
Variabel yang digunakan adalah pendapatan 
Rumah tangga (Suami dan Istri) sebagai 
variabel dependent, sedangkan variabel 
independent menggunakan variabel tingkat 
pendapatan ibu, tingkat pendidikan, dan jumlah 
tanggungan keluarga 

Rata-rata para ibu ini menyumbangkan 42,4 % dari 
pendapatan terhadap total penerimaan keluarga. Sebanyak 
72,5% responden memberikan kontribusinya terhadap 
pendapatan keluarga mereka antara 30%-50%. faktor-faktor 
yang mempengaruhi variabel terikat (Y) dapat diterangkan 
oleh variabel bebas sebesar 75,7%, 

 

 

 

 

 

28
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2.2.1 Penjelasan Matrik Penelitian 

       Menurut Siti Khotijah (2008) dalam tesis yang berjudul “Analisis Faktor 

Pendorong Migrasi Warga Klaten ke Jakarta”.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahu faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap jumlah migrasi warga 

Klaten ke Jakarta periode tahun 1998-2006.  Analisis yang dipakai menggunakan 

model regresi linier.  Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sistem 

pecacahan pada tiap triwulan dari Dinas Tenaga Kerja& Transmigrasi kabupaten 

Klaten, Biro pusat Statistik Klaten dan Jakarta, serta dinas terkait yang 

memberikan informasi untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel luas lahan sawah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran di 

daerah migran berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah migrasi Warga 

Klaten ke Jakarta. 

       Menurut Ani Kurniati (2007) dalam skripsi yang berjudul “Industrialisasi dan 

Migrasi Tenaga Kerja Sektor di Kota Cilacap (Studi Kasus : Industri Besar- 

Sedang di Kota Cilacap)”.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam 

lagi mengenai fenomena industrialisasi dan migrasi tenaga kerja sektor industri di 

Kota Cilacap.  Metode Penelitian yang dipakai merupakan kombinasi kuantitatif 

dan kualitatif. Aspek kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 

deskriptif kuantitatif dan regresi logistik biner. Sedangkan aspek kualitatif 

menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif dan kualitatif 

penjelasan. Adapun hasil dari analisis menunjukkan bahwa faktor daya tarik 

industri (IBS) seperti spesialisasi industri, nilai tambah per pekerja, daya saing 

dan potensi ekspor yang cukup tinggi mendorong kuatnya daya saing Kota 

Cilacap sebagai daerah yang potensial bagi investasi usaha industri (inward 
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invesment). Kemampuan menarik investasi inilah yang juga mampu menarik 

minat tenaga kerja dari luar kota atau daerah lain untuk mencoba peruntungannya 

dengan bekerja sebagai karyawan pada IBS di Kota Cilacap. Migrasi tenaga kerja 

ini sebagian besar berasal dari daerah/ kota lain di Jawa Tengah (54,5%) dan dari 

daerah lain di luar Jawa Tengah (45,6%), yang cenderung menetap dan atau tidak 

menetap. Walaupun motivasi ekonomi dalam migrasi ini sangat terlihat jelas, 

namun perlu juga diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi migrasi 

tenaga kerja sektor industri di Kota Cilacap. Adapun faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap migrasi tenaga kerja ini adalah gaji lebih dari 2,5 juta, 

kepemilikan saudara di Kota Cilacap, kepemilikan lahan di daerah asal, sumber 

informasi dan kepemilikan tempat tinggal sendiri di Kota Cilacap. 

       Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita Di 

Sektor Non Pertanian, Etik Retnaningtyas(1998). Lokasi penelitian dilaksanakan 

di Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dengan batasan penelitian 

hanya disektor non pertanian yaitu pekerjaan sebagai pedagang, pekerja jasa dan 

buruh industri. Populasinya yaitu semua wanita yang sudah menikah dan bekerja 

disektor non pertanian yang berusia 15 sampai 60 tahun dengan sampel 50 dengan 

cara quota sampling. Data penelitian dianalisa dengan menggunakan model 

regresi linier berganda. Variabel dependennya dalah curahan waktu kerja wanita 

disektor non pertanian dan variabel independennya adalah X1(pendidikan formal), 

X2 (umur wanita), X3 (pendapatan wanita) dan X4 (jumlah tanggungan keluarga 

wanita). Pengujian dengan memakai uji F, uji t dan uji R2 dengan persyaratan 

analisa (uji asumsi klasik) yaitu uji multikolinearitas, heterokedastisitas dan 

autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempengaruhi curahan 
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waktu kerja wanita disektor non pertanian secara nyata adalah faktor pendidikan 

formal, umur dan pendapatan wanita sedangkan jumlah tanggungan keluarga 

wanita tidak mempengaruhi karena rata-rata jumlah tanggungan keluarga hanya 2 

orang. Untuk pendidikan dan pendapatan mempunyai pengaruh yang positif 

sedangkan umur mempunyai pengaruh yang negative. Secara keseluruhan (uji F) 

semua variabel mempengaruhi secara nyata curahan waktu kerja wanita disektor 

non pertanian. Alokasi waktu kerja wanita dalam sehari rata-rata bekerja 8 sampai 

10 jam kerja di pasar tenaga kerja, 3 jam bekerja di rumah dan 2 jam untuk 

kegiatan social sedangkan untuk leisure  9 jam sampai 10,5 jam sehari. Alokasi 

waktu kerja produktif terdistribusi yang paling banyak bekerja di sektor 

perdagangan sebesar 66% sedangkan disektor non pertanian lainnya sebesar 34%. 

Dengan melihat kontribusi dari ibu-ibu rumah tangga tersebut maka perlu adanya 

peningkatan ketrampilan untuk bisa membuka usaha lainnya atau industri kecil 

lainnya. 

      Delita (1998). Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi pendapatan ibu 

bekerja terhadap pendapatan keluarga (studi kasus desa sukorame, kecamatan 

mojoroto, kota kediri), Adanya ibu bekerja bertujuan untuk memperoleh 

pendapatan guna membantu meringankan kebutuhan perekonomian keluarga. 

Rata-rata para ibu ini menyumbangkan 42,4 % dari pendapatan terhadap total 

penerimaan keluarga. Sebanyak 72,5% responden memberikan kontribusinya 

terhadap pendapatan keluarga mereka antara 30%-50%. Sedangkan waktu leissure 

mereka gunakan untuk keperluan pribadi atau untuk istirahat serta kegiatan 

kemasyarakatan yang bertujuan untuk sosialisasi. Hasil uji R2 diketahui bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat (Y) dapat diterangkan oleh 



36 

variabel bebas sebesar 75,7%, sedangkan sisanya sebesar 24,3% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan model. Dalam model regresi 

tersebut tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan juga tidak terjadi 

autokorelasi. 

 
2.3 Kerangka Pikir 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka 

pemikiran diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Diduga bahwa tingkat upah, tingkat pendidikan formal, luas pengolahan lahan, 

umur berpengaruh terhadap perpindahan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian 

ke sektor industri sedangkan jumlah tanggungan dalam keluarga tidak 

berpengaruh terhadap perpindahan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke 

sektor industri. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan   

pendekatan deskriptif (Deskriptif Approach) dengan menggunakan metode 

survey. Pendekatan atau metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pada 

masa sekarang (Nazir, 2003). Dengan metode deskriptif ini penulis mencoba 

membuat satu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena 

yang terjadi. 

 

3.2 Ruang Lingkup 

       Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan di desa Ngadilangkung 

kecamatan Kepanjen. Dalam penelitian ini yang akan diteliti meliputi faktor-

faktor yang mempengaruhi transformasi tenaga kerja wanita dari sektor pertanian 

ke sektor industri yakni tingkat upah, tingkat pendidikan formal, luas kepemilikan 

lahan, umur dan jumlah tanggungan dalam keluarga terhadap transformasi tenaga 

kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri di desa Ngadilangkung 

kecamatan Kepanjen. 

 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

       Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah Simple Random 

Sampling (pengambilan secara acak dan sederhana) dengan teknik randomisasi, 
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yaitu suatu teknik dengan mengambil individu untuk sampel dari suatu populasi 

dengan cara random. Sampel yang diperoleh akan bersifat random sampling jika 

tiap-tiap individu diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. 

Sampel dilakukan dengan cara pengambilan secara acak kepada para pekerja yang 

telah melakukan transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. 

       Penentuan besarnya sampel secara pasti belum ada keseragaman dari para 

ahli statisik. Peneliti menentukan sampel sebanyak 40 responden, dari total 

populasi sejumlah kurang lebih sebanyak 147 wanita yang melakukan 

transformasi pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri. Pengambilan 

sampel tersebut didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa setidaknya 

jika sampel kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Selanjutnya jika jumlah 

sampelnya lebih besar dapat diambil antara 10%-15%, atau 20-25% dari populasi 

atau lebih setidak-tidaknya dari: (1) kemampuan peneliti dilihat waktu, tenaga dan 

dana, (2) sempit luasnya wilayah pengamatan, (3) besar kecilnya resiko yang 

ditanggung oleh peneliti (Arikunto, 1996). 

       Cara pemilihan sampel dilakukan acak, dimana prosedur pengambilannya 

dilakukan dengan cara menggunakan tabel random, langkah-langkahnya antara 

lain: pertama elemen-elemen dalam populasi didaftar dan diberi nomor urut, 

kemudian sampel yang diinginkan ditarik secara random, baik menggunakan 

random number atau tabel random maupun dengan undian biasa (Nazir, 2003). 

       Setelah diperoleh hasilnya, maka peneliti mendatangi masing-masing 

responden untuk diberi kuesioner dan diwawancarai. Tujuan dari digunakannya 

pemilihan sampel secara acak adalah untuk memberi kesempatan yang sama pada 

seluruh responden untuk terpilih, sehingga sampel benar-benar dapat terwakili. 
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3.4 Cara Memperoleh dan Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam melakukan penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan 

dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-

catatan atau dokumen-dokumen, formulir-formulir, laporan-laporan, yang terdapat 

pada objek penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan, serta 

informasi lain yang diperoleh dari studi pustaka untuk teori-teori yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu peneliti juga langsung terjun ke 

lapangan untuk melakukan observasi. Ini dimaksudkan bahwa, peneliti melakukan 

wawancara dan membuat suatu kuisioner atau sebuah pertanyaan-pertanyaan yang 

nantinya akan diajukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

       Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara sebagai berikut (Sugiyono, 

1999): 

1. Interview (wawancara) digunakan untuk menjawab perumusan masalah 

mengenai pengaruh adanya transformasi tenaga kerja wanita dari sektor 

pertanian ke sektor industri pada masyarakat sekitar, peneliti akan melakukan 

wawancara terhadap  perangkat desa dan warga sekitar. Daftar pertanyaan 

disiapkan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan mencacatat 

apa saja untuk memperkaya konteks wawancara. 

2. Kuisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Dalam hal ini yang dimaksud responden adalah para pekerja yang melakukan 

transformasi. 

3. Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu 
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wawancara dan kuisioner. Observasi bertujuan untuk menjadi alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan seperti menjadi sumber yang stabil, kaya dan 

mendorong. Pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau 

dokumen-dokumen, formulir-formulir, laporan-laporan, yang terdapat pada 

objek penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan 

 
3.5 Definisi Variabel 

       Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi 

dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas: 

1. Variabel dependent 

• Perpindahan tenaga kerja wanita(Y). 

2. Variabel independent 

• Tingkat upah (X1) yang dimaksud adalah berapa penghasilan yang 

diterima setelah melakukan transformasi dalam satuan rupiah.  

Tingkat pendidikan (X2) yang dimaksud adalah pendidikan formal yang 

pernah ditempuh diukur dalam tahun (waktu yang digunakan responden 

dalam menempuh pendidikan formal). 

• Luas kepemilikan tanah (X3) yang dimaksud adalah luas tanah garapan 

yang diusahakan oleh keluarga petani untuk kegiatan usaha tani dalam 

satuan ha. 

• Umur (X4) yang dimaksud adalah usia yang dibutuhkan sehingga 

memungkinkan terjadinya transformasi ke sektor industri dalam satuan 

tahun. 
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• Jumlah tanggungan dalam keluarga (X5) adalah merupakan banyaknya 

anggota rumah tangga yang tidak produktif maupun yang produktif dan 

mendapatkan penghasilan maupun yang tidak mendapatkan penghasilan 

yang secara ekonomis menjadi tanggungan tenaga kerja wanita yang 

tinggal bersama dalam satu rumah maupun tinggal ditempat lain tetapi 

masih menjadi tanggungan keluarga dan diukur dalam satuan orang (jiwa). 

 
3.6. Analisis Data 

Untuk menganalisa tujuan pada butir (1), yaitu faktor- faktor yang 

mempengaruhi perpindahan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor 

industri, digunakan analisis regresi  binary (Logistik Regresion).Alasan digunakan 

analisis ini karena hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini menggunakan analisis regresi binary dengan model sebagai berikut: 

  ( ) 4433221101 xxxxppL βββββ ++++=−  

Keterangan:  

( )ppL −1  = Perpindahan tenaga kerja wanita 

X1  =  Tingkat pendapatan  

X2  = Tingkat pendidikan formal yang pernah di tempuh 

X3  = Luas Lahan 

X4  = Umur 

X5  = Tanggungan 

0β   = nilai konstan 

nβ   =  koefisien regresi masing-masing variabel (n=1,2,...) 
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 Setelah ditentukan persamaan regresi dan telah diperoleh koefisien 

regresinya, kemudian dapat dilakukan uji statistik yang menunjukkan hubungan 

variabel dependent dan variabel independentnya. 

3.6.1 Hosmer and Lemeshow Test 

       Uji ketepatan model regresi digunakan untuk menilai ketepataan model 

regresi dalam penelitian ini diukur dengan nilai chi square dengan uji Hosmer dan 

Lemeshow. Pengujian ini akan melihat nilai goodness of fit test yang diukur 

dengan nilai chi square pada tingkat signifikansi 5%, dengan hipotesis H0 : tidak 

ada perbedaan signifikan antara klasifikasi yang diprediksi H1 : ada perbedaan 

signifikan antara klasifikasi yang diprediksi dan yang diamati 

       Untuk menguji hipotesis digunakan model Hosmer and Lemeshow’s 

goodness of fit test. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit test 

statistik sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang 

berari ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya, yang 

goodness fit model tidak baik, karena model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit lebih 

besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu 

memprediksikan nilai obsevasinya atau dapat dikatakan model dapat ditemui 

karena cocok dengan observasinya (Ghozali, 2001:218). 

3.6.2 Uji Overall model fit 

0.....: 210 ==== pH βββ  

:1H  sekurang- kurangnya terdapat satu 0≠iβ  

dengan menggunakan statistik uji : 
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

)(mod
)(mod2

elAlikelihood
elBlikelihoodLnG  

Model A : model yang terdiri dari seluruh variabel 

 B : model yang terdiri dari konstanta saja 

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

H0 ditolak jika  2
pXG α>  ; α  : tingkat signifikansi 

Bila H0 ditolak, artinya model A signifikansi pada tingkat sidnifikansi α  

3.6.3 Uji Koefisien Regresi dan Uji Ekspektasi B 

Yaitu uji signifikansi tiap- tiap parameter 

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

0:1 ≠iH β  

dengan menggunakan statistik uji : 

( )

2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

i

i
i SE

W
β

β         : i  = 0,1,2,….,p 

Statistik ini berdistribusi chi kuadrat dengan derajat bebas 1. H0 ditolak jika 

2
1,αXWi >   ; dengan α  adalah tingkat signifikansi yang dipilih. Bila H0 ditolak, 

artinya parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α . 

       Setelah dilakukan pengujian model regresi binari terungkap bahwa prediktor 

yang tepat digunakan sebagai variabel untuk memprediksi prestasi siswa adalah 

variabel yang telah memberikan hasil yang signifikan yaitu variabel 

kepemimpinan, budaya kerja, dan sarana prasarana. Nilai Exp (B) yang 

dilaporkan pada output SPSS dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui 

besarnya kontribusi yang diberikan masing masing variabel terhadap prestasi 
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siswa. Berdasarkan hasil pengujian model regresi binary logistic diperoleh hasil 

uji ekspektasi B atau nilai Exp (B) dari variabel yang signifikan 
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BAB IV 

 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Objek 

       Penelitian tentang transformasi tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke 

sektor industri  ini dilaksanakan di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang. Desa Ngadilangkung terletak sejauh 2 Km dari pusat 

pemerintahan Kecamatan Kepanjen dan jarak dari pusat pemerintahan daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II  Malang sejauh 18 Km dan terletak 105 Km dari 

pusat pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.  

Batas- batas wilayah administrasi Desa Ngadilangkung adalah : 

1. Sebelah utara : Desa Mojosari 

2. Sebelah selatan  : Desa Ardirejo dan Desa Dilem 

3. Sebelah barat : Desa Ngasem dan Desa Banjarsari 

4. Sebelah timur : Desa Jatirejoyoso 

       Desa  Ngadilangkung terletak pada 335 mdl dari permukaan air laut, dan 

mempunyai curah hujan sebesar 2.000 mm/th, serta mempunyai suhu rata- rata 

harian berkisar 25 oC. Sedangkan luas wilayah sebesar 278,16 Ha. Wilayah 

tersebut dibagi menurut penggunaan menjadi beberapa bagian. 

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Menurut Penggunaan  Desa Ngadilangkung  
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No. Uraian Luas (ha/ m2)

1 Luas pemukiman 112,370

2 Luas persawahan 132,100 

3 Luas kuburan 2 

4 Luas pekarangan 28,690 

5 Perkantoran 0,120 

6 Luas prasarana umum lainnya 1,810 

 Total luas 278,160 

Sumber : Kelurahan Desa Ngadilangkung 2010 

       Tabel 4.1 menjelaskan distribusi penggunaan tanah di desa Ngadilangkung 

dengan pembagian tanah pemukiman seluas 112,370 Ha, persawahan atau 

pertanian seluas 132,10 yang meliputi sawah dan tegalan, untuk kuburan seluas 2 

Ha, Pekarangan 28, 69 Ha, perkantoran 0,120 Ha dan prasarana lainnya seluas 

1,81 Ha. 

       Menurut data kependudukan Desa Ngadilangkung pada tahun 2010 

berpenduduk 6562 jiwa dengan jumlah penduduk laki- laki sebesar 3240 jiwa dan 

jumlah penduduk perempuan sebesar  3322 jiwa. Sedangkan pembagian penduduk 

menurut umur dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah 

 

No Usia  Jumlah Prosentase Dari Jumlah Penduduk 

1 0-9 bulan 19   orang 1,71 % 

2 1-5 Tahun 339   orang 5,17 % 

3 0-7 tahun 325   orang 4,95 % 
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Tabel 4.2.  Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 
Sumber : Kelurahan Desa Ngadilangkung 2010 

 

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa, Desa Ngadilangkung pada tahun 2010 

berpenduduk 6562 jiwa dengan jumlah penduduk laki- laki sebesar 3240 jiwa dan 

jumlah penduduk perempuan sebesar  3322 jiwa. Sebagian besar merupakan usia 

produktif yaitu sebesar 55,53 %. Hal ini menunjukkan bahwa Desa ini 

mempunyai sumber daya manusia yang cukup besar, baik tenaga kerja wanita 

maupun tenaga kerja pria. Dengan sumber tenaga kerja dan seiring adanya 

pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal maka sektor pertanian yang 

memiliki potensi besar dan sektor industri dapat berkembang secara cepat. Hal ini 

didukung dengan keadaan geografis dimana adanya pengembangan kawasan 

industri yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Desa 

Ngadilangkung. Sedangkan untuk mengetahui kondisi penduduk berdasarkan 

pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

 

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Formal 2010 
No TINGKATAN PENDIDIKAN PEREMPUAN 

1 Usia 3-6 tahun  yang belum masuk TK 28 orang 

2 Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group 78 orang 

4 7-18 tahun 911   orang 13,88 % 

5 18-56 tahun 3644 orang 55,53 % 

6 > 56 931 orang 18,76 % 

Jumlah 6562 orang 100 % 
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3 Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah  16 orang 

4 Usia  7-18 tahun yang sedang sekolah  662 orang 

5 Usia 18-56  tahun tidak pernah sekolah 48  orang 

6 Usia 18-56  thn pernah  SD tetapi tidak tamat 290 orang 

7 Tamat SD/sederajat 418 orang 

8 Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP 11 orang 

9 Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA 13  orang 

10 Tamat SMP/sederajat 680 orang 

11 Tamat SMA/sederajat 875 orang 

9 Tamat D-1 9 orang 

13 Tamat D-2 13 orang 

14 Tamat D-3 12 orang 

12 Tamat S-1 55 orang 

16 Tamat S-2 7 orang 

Jumlah 3221 orang 

Sumber : Kelurahan Desa Ngadilangkung 2010 

 

       Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal dari 

penduduk wanita di Desa Ngadilangkung mayoritas adalah SMA/ sederajat yaitu 

sebesar 875 orang.  Sedangkan pendidikan SLTP/ sederajat sebesar 680 orang dan 

SD/ sederajat sebesar 418 orang serta penduduk yang menempuh pendidikan 

hingga Perguruan Tinggi dari jenjang D-1 hingga S-2 hanya sebesar 219 orang. 

Jika dilihat dari struktur penduduk menurut pendidikan formal yang ditempuh 

oleh penduduk di Desa Ngadilangkung telah mempunyai kesadaran untuk 

menempuh pendidikan formal. Hal dapat dilihat dari tabel diatas bahwa hampir 



49 

seluruh masyarakat pernah mengenyam pendidikan formal, baik dari tingkat SD/ 

sederajat sampai dengan perguruan tinggi. 

 

Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa 
Ngadilangkung Tahun 2010 

No JENIS PEKERJAAN PEREMPUAN 

1 Petani 25 orang 

2 Buruh tani 90 orang 

3 Buruh migran perempuan   80 orang 

4 Pegawai Negeri Sipil  185 orang 

5 Pengrajin industri rumah tangga   2 orang 

6 Pedagang keliling  35 orang 

7 Peternak 2 orang 

8 Bidan swasta 1 orang 

9 Perawat swasta 8 orang 

10 Pembantu rumah tangga  60 orang 

11 POLRI 2 orang 

9 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 95 orang 

13 Pengusaha  kecil dan menengah 52 orang 

14 Pengusaha besar  2   orang 

12 Karyawan pabrik  325 orang 

16 Karyawan perusahaan pemerintah  5 orang 

17 Tukang Cukur 9 orang 

 Jumlah Jenis Mata Pencaharian 1011 orang 

 Jumlah Total Jenis Mata Pencaharian 2748 orang 

Sumber : Kelurahan Desa Ngadilangkung 2010 
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Tabel 4.5  diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor 

pertanian sebesar 117orang yang meliputi petani sebesar 25orang dan buruh tani 

sebesar 90orang merupakan jumlah yang lebih besar dibandngka dengan angka 

karyawan pabrik yang bergerak di bidang industri sebesar 325 orang.  Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang 

cukup banyak. Sedangkan bila dilihat dari penduduk yang bekerja pada sektor 

pertanian kebanyakan merupakan buruh tani sehingga pendapatan yang diterima 

oleh penduduk yang bekerja sebagai buruh tani cukup kecil. 

4.2 Faktor- Faktor Penyebab Transformasi TKW Dari Sektor Pertanian ke 

Sektor Industri di Desa Ngadilangkung 

       Penelitian ini dilakukan di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang dengan mengambil sampel tenaga kerja wanita dari dua sektor 

pekerjaan yaitu dari sektor pertanian dan sektor industri, dengan pertimbangan 

bahwa jumlah sampel di Desa Ngadilangkung cukup mewakili. Sampel yang 

dibutuhkan sebanyak 40 orang tenaga kerja wanita yang terdiri dari dua kelompok 

yaitu 20 orang tenaga kerja wanita yang tidak pindah dari pertanian dan 20 orang 

dari tenaga kerja wanita yang pindah ke sektor industri.  

       Bagi sebagian tenaga kerja wanita desa, penyerapan tenaga kerja di sektor 

pertanian dari tahun ke tahun semakin sulit. Penurunan pendapatan maupun 

peluang untuk memperoleh kesempatan kerja di sektor pertanian sebagai akibat 

berkurangnya lahan pertanian dan semakin berkembangnya sektor industri 

merupakan salah satu akibat perpindahan tenaga kerja wanita ke sektor industri. 

Di lain pihak masuknya teknologi baru yang hemat tenaga kerja membuat tenaga 
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kerja wanita tersingkir dari sektor pertanian, hal ini juga menyebabkan 

perpindahan tenaga kerja wanita ke sektor lain seperti industri. Faktor- faktor 

yang diteliti meliputi upah yang diterima, tingkat pendidikan, pemilikan lahan, 

umur dan jumlah tanggungan yang ditanggung oleh tenaga kerja wanita di bidang 

pertanian. 

 

4.3 Alasan Perpindahan TKW Dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri di 

Desa Ngadilangkung 

       Penelitian yang dilakukan ini mendapatkan berbagai macam alasan 

perpindahan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri. Berikut 

ini berbagai alasan perpindahan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke 

sektor industri. 

 

Tabel 4.6 : Alasan Perpindahan TKW Dari Sektor Pertanian  ke Sektor 
Industri  

Berbagai alasan perpindahan Jumlah 

Upah di sektor industri lebih besar 

Tingkat pendidikan  

Pekerjaan di sektor pertanian sifatnya musiman 

Diajak teman/ saudara 

9 

5 

3 

1 

Total 20 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

       Tabel 4.6 diatas dapat dilihat berbagai alasan yang banyak melatar belakangi 

perpindahan tanaga kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri adalah 
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karena upah disektor industri lebih tinggi dari upah di sektor pertanian, yaitu 

sebesar 9 orang, ini merupakan alasan yang paling banyak melatarbelakangi 

pindahnya tenaga kerja wanita dari pertanian ke industry, yang kedua adalah 

sector pendidikan yaitu sebesar 5 orang, alasan ketiga adalah pekerjaan di sektor 

pertanian bersifat musiman dan tidak tentu yaitu sebanyak 3 orang hal ini 

merupakan sifat dari pertanian itu sendiri yang tergantung pada alam sehingga 

bisa memakan biaya operasional yang tidak menentu, apalagi pada musim akhir-

akhir ini. Alasan terakhir adalah diajak oleh teman atau saudara sebesar 1 orang. 

       Menurut penelitian ini penggolongan pekerjaan industri yang dilakukan oleh 

tenaga kerja wanita ini disebabkan oleh pengembangan daerah industri di Sekitar 

Desa Ngadilangkung sehingga banyak tenaga kerja wanita yang terserap dalam 

sektor industri apalagi wanita dengan tingkat produktivitas tinggi, sehingga hasil 

penelitian ini didapatkan penyebaran tenaga kerja wanita dalam berbagai sektor 

industri, seperti terlihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.7 : Penyebaran  TKW dalam Berbagai Jenis Industri 

Jenis Industri Jumlah 

Industri Rokok 

Industri Kok 

Industri Rumah Tangga 

13 

5 

2 

Jumlah 20 

Sumber : Data Primer Diolah  
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       Dari tabel 4.7 diatas terlihat jumlah responden yang bekerja pada industri 

rokok sebanyak 13 orang. Pada industri kok sebanyak 5 orang. Tenaga kerja 

wanita yang terserap pada industri rumah tangga sebanyak 2 orang. Untuk tenaga 

kerja wanita yang tetap bekerja di sektor pertanian mempunyai alasan sebagai 

berikut : 

Tabel 4.8 : Berbagai Alasan TKW  yang Tetap Bekerja di Sektor Pertanian 

Berbagai alasan tetap di pertanian Jumlah
Umur sudah tua 

Tingkat pendidikan rendah 

Kurangnya ketrampilan 

9 

8 

3 

Jumlah  
20 

Sumber : Data primer diolah  

 

       Tabel 4.8 menjelaskan hasil penelitian berdasarkan kuisioner yang dibagikan 

bahwa tenaga kerja yang tetap bekerja di sektor pertanian memiliki berbagai 

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

tenaga kerja wanita yang tetap bekerja di sektor pertanian adalah karena usia 

mereka sudah tua dan tidak mungkin bekerja di sektor industri yaitu sebanyak 9 

orang. Alasan  kedua adalah karena pendidikan yang ditempuh oleh tenaga kerja 

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

sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja wanita yang berpendidikan 

lebih tinggi untuk masuk ke sektor industri yaitu sebanyak 8 orang. Sedangkan 

alasan ketiga adalah kurangnya ketrampilan yang dimiliki untuk bekerja di sektor 

industri sebanyak 3 orang  
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4.3.1 Tingkat Upah Tenaga Kerja Wanita 

        Upah merupakan fakor yang besar pengaruhnya terhadap perpindahan tenaga 

kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri. Pengaruh upah tidak saja 

pada pendapatan yang diterima tiap bulannya namun juga pada jaminan kepastian 

penerimaan upah. Pekerjaan di sektor pertanian bersifat musiman dan tidak penuh 

sepanjang tahun.  Hal ini mengakibatkan penerimaan upah tidak tentu sepanjang 

tahun sedangkan pada sektor industri penerimaan upah dapat rutin sepanjang 

tahun sehingga jaminan perolehan upah lebih besar daripada di sektor pertanian.  

       Tenaga kerja pada sektor pertanian hanya bekerja pada musim- musim 

tertentu saja. Tenaga kerja wanita hanya dibutuhkan pada saat musim tanam dan 

musim panen. Pada waktu antara masa tanam dengan masa panen tenaga kerja 

wanita banyak yang menganggur. Dan mereka mencari pekerjaan diluar sektor 

pertanian. Selain kepastian upah yang diterima dari sektor industri, adanya upah 

tambahan atau bonus dari perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perpindahan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor 

industri. 

  

Tabel 4.9  Jumlah TKW Berdasarkan Besarnya Pendapatan 
Tingkat Upah per Bulan Pindah Tidak 

Pindah 
Jumlah Jumlah 

<500.000 0 17 
500.000-699.999 4 13 
>700.000 16 0 
Jumlah 20 20 

Sumber : Data Primer Diolah 
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       Tabel 4.9 menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima tenaga kerja wanita 
yang pindah dari sektor pertanian jauh lebih tinggi dari pendapatan tenaga kerja 
yang tidak pindah dari sektor pertanian.  Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja 
wanita yang mempunyai pendapatan yang tinggi terdapat 20 orang yang pindah 
pekerjaan dari pertanian ke industri sedangkan pada tenaga kerja yang tidak 
pindah dari pertanian terdapat 20 orang yang mempunyai pendapatan antara Rp. 
500.000 – Rp. 699.999. Sedangkan 2 orang yang tidak pindah dari pertanian ke 
industri memiliki pendapatan kurang dari Rp. 500.000. Perbedaan pendapatan 
yang begitu besar antara sektor pertanian ke sektor industri  mengakibatkan 
banyak tenaga kerja wanita yang pindah dari pertanian ke industri. 

4.3.2 Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Wanita 

       Pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi perpindahan 

tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri. Hal ini terjadi 

terutama  pada tenaga kerja wanita yang usianya muda. Tenaga kerja wanita rata- 

rata memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. Pendidikan yang ditempuh 

tenaga kerja wanita adalah sampai tingkat sekolah menengah yaitu SMP dan 

SMU. Sedangkan tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh tenaga kerja 

yang bekerja pada sektor pertanian tidak begitu tinggi yaitu tingkat sekolah dasar 

(SD). Dalam penelitian ini untuk pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat 

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

dari pertanian ke industri, dan tenaga kerja yang tidak pindah. 

 

Tabel 4.10 Jumlah TKW Dilihat dari Tingkat Pendidikan Formal 
Tingkat Pendidikan Pindah Tidak Pindah 

Jumlah Jumlah 
SD 
SMP 
SMA 

0 
9 
11 

18 
2 
0 

Jumlah 20 20 
Sumber : Data Primer Diolah 

 



56 

       Dari hasil penelitian didapatkan pendidikan yang ditempuh oleh tenaga kerja 

wanita yang pindah pekerjaan dari pertanian ke industri pada umumnya 

mempunyai pendidikan yang tinggi yaitu SMA sebanyak 11 orang, sedangkan 

yang mempunyai pendidikan SMP hanya 9 orang dan tidak ada yang berasal dari 

SD. Sedangkan pada tenaga kerja wanita yang tidak pindah pekerjaan dari 

pertanian ke industri ditemukan bahwa terdapat 18 orang yang hanya 

berpendidikan SD sebanyak 2 orang berpendidikan SMP dan tidak ada yang 

menyelesaikan pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pendidikan yang ditempuh tenaga kerja wanita maka mereka cenderung 

meninggalkan pertanian dan beralih ke sektor industri yang mempunyai jaminan 

pendapatan dan tingginya pendapatan yang diterima tenaga kerja wanita setiap 

bulannya. 

 

4.3.3 Tingkat Penguasaan Lahan 

       Berdasarkan kepemilikan tanah, maka petani dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok sesuai dengan penggolongan dari pihak pemerintah desa. Penggolongan 

tersebut meliputi : Petani pemilik tanah, Petani penyewa tanah, Buruh tani. 

Golongan penyewa tanah penghasilan mereka berupa bagi hasil dari hasil 

pertanian yang dikerjakan dengan pemilik tanah. Sehingga ini berarti bahwa 

jumlah dan luas tanah yang ada sangat menentukan penghasilan yang diterima 

petani penyewa. Sedangkan sebagai buruh tani pendapatannya berupa upah yang 

diperoleh dari bekerja pada petani pemilik tanah yang dikerjakan lahannya 

sehingga pendapatan mereka dihitung perhari. Mereka tidak dapat berpindah pada 
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sektor lain karena kebanyakan tenaga kerja wanita tersebut telah berusia tua 

dengan tingkat pendidikan yang rendah. 

Tabel 4.11 Luas Pemilikan Lahan Pertanian Oleh TKW di sektor Industri 

dan sektor Pertanian 

Lahan (ha) Pindah Tidak 
Pindah 

Jumlah Jumlah 

Tidak ada 
0,1-0,3 ha 
0,31-0,50 ha 

14 
3 
3 

2 
17 
1 

Jumlah 20 20 
Sumber : Data Primer Diolah 

 

       Tabel 4.11 menjelaskan bahwa penguasaan lahan oleh tenaga kerja wanita 

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

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

Tenaga kerja wanita yang bekerja pada sektor pertanian statusnya bermacam- 

macam yaitu sebagai buruh tani, pekerja keluarga dan sebagai pemilik sawah. 

Dari ke tiga buruh tani dan petani pekerja keluarga merupakan jumlah terbesar. 

Luas lahan yang dimiliki penduduk di lokasi penelitian rata- rata merupakan lahan 

yang sempit. Sebagian penduduk merupakan petani gurem yang memiliki tanah 

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

       Penyempitan lahan pertanian semakin memperparah kondisi ketanaga kerjaan 

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

dan mengandalkan dari hasil mengerjakan sawah orang lain. Dengan semakin 

sempitnya lahan sawah yang beralih fungsi sebagai lokasi industri  maka buruh 
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tani akan semakin tergeser belum lagi persaingan dengan tenaga kerja pria yang 

ada di sektor pertanian. Karena banyak tenaga kerja yang tidak memiliki tanah, 

maka penelitian ini tentang pemilikan tanah pada tenaga kerja wanita yang 

dimiliki oleh keluarga. Untuk tenaga kerja yang sudah berkeluarga pemilikan 

lahan pertanian dihitung dari dari lahan yang dimiliki sendiri. Dan untuk 

responden yang belum berkeluarga pemilikan lahan pertanian dilihat dari lahan 

pertanian yang dimiliki oleh orang tuanya. Dengan asumsi tenaga kerja wanita 

tersebut tinggal bersama orang tuanya. 

        Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data disektor pertanian yang tidak 

mempunyai lahan pertanian lebih kecil daripada pemilikian lahan oleh tenaga 

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

tenaga kerja wanita yang bekerja disektor pertanian tergolong sempit.  

4.3.4 Umur 

       Umur seseorang berpengaruh terhadap keputusan dan kemampuan aktifitas 

fisiknya. Selanjutnya daya fisik akan mempengaruhi curahan waktu kerjanya 

semakin bertambah usia seseorang akan meningkatkan kemampuan kerjanya dan 

sampai usia tertentu akan semakin menurun. Umur juga mempengaruhi motivasi 

dan minat seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu. Umur responden dalam 

penelitian ini berkisar antara kurang dari 20 tahun sampai dengan lebih dari 60 

tahun . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.9 Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur 
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Umur (TH) Pindah Tidak 
Pindah 

Jumlah Jumlah 

<20 
21-40 
41-60 
>60 

0 
15 
5 
0 

0 
5 
14 
1 

Jumlah 20 20 
 Sumber : Data primer diolah, 2002 

 

 Dari tabel 4.9 tersebut diketahui bahwa mayoritas wanita yang bekerja di 

sektor industri berumur antara 20 – 40 tahun. Dengan demikian berarti umur 

wanita tersebut termasuk dalam golongan usia produktif yang berarti wanita 

tersebut dalam posisi dapat membantu suami dalam menambah pendapatan 

keluarga baik di sektor pertanian maupun di sektor non pertanian dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sedangkan untuk wanita yang bekerja di 

sektor pertanian mayoritas wanita bekerja di umur 21 - 60 tahun.  

4.3.5 Jumlah Tanggungan Keluarga Wanita 

       Jumlah tanggungan keluarga merupakan banyaknya anggota rumah tangga 

yang tidak produktif dan produktif baik yang mendapatkan pendapatan maupun 

tidak mendapatkan pendapatan secara ekonomis masih menjadi tanggungan 

keluarga wanita yang bekerja baik yang tinggal dalam satu rumah maupun yang 

tinggal ditempat lain yang masih menjadi tanggungan keluarga dan diukur dalam 

satuan jiwa. Berikut tabel jumlah tanggungan keluarga wanita di Desa Pagu. 

Tabel 4.13 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tanggungan 
Pindah Tidak Pindah 
Jumlah Jumlah 
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≤2 
3 
4 
≥5 

7 
10 
2 
1 

2 
5 
8 
5 

Jumlah 20 20 
Sumber : Data Primer diolah, 2011 

 

 Berdasarkan tabel 4.13 di atas setiap tenaga kerja wanita yang pindah dari 

sector pertanian memiliki tanggungan keluarga rata-rata 3 orang tiap keluarga. 

Hal itu berarti pelaksanaan program Keluarga Berencana di Desa Ngadilangkung 

kurang baik dan masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Apabila pendapatan  

keluarga rata-rata tiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 maka dengan jumlah 

tanggungan keluarga lebih dari 2 orang maka tidak akan mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

hidup maka wanita terdorong untuk bekerja demi mendapatkan tambahan 

pendapatan. 

 

4.6. Hasil Analisa Statistik 

       Penelitian ini menggunakan jenis regresi biner yang mana digunakan untuk 

memprediksi besarnya variabel tergantung yang merupakan variabel biner dengan 

menggunakan variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. 

4.6.1 Hosmer and Lemeshow Test 

       Pertama dilakukan uji Hosmer and Lemeshow, test ini digunakan untuk 

menguji kelayakan model regresi, gunakan uji hipotesis sebagai berikut H0 : tidak 

ada perbedaan signifikan antara klasifikasi yang diprediksi H1 : ada perbedaan 
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signifikan antara klasifikasi yang diprediksi dan yang diamati. Landasan yang 

digunakan dalam pengujian tabel diatas adalah sebagai berikut : Jika probabilitas 

> 0,05 maka H0 diterima sedangkan probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

 
Tabel 4.14 : Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.506 8 .961 

Sumber : data primer diolah 

 

       Tabel 4.14 menjelaskan bahwa model ini signifikan, dapat dilihat dari angka 

probabilitas sebesar 0,961  yang artinya lebih besar dari 0,05 dengan chi-square 

sebesar 2,506, maka H0 diterima. Hasil ini menunjukkan model regresi biner layak 

untuk digunakan analisis selanjutnya, karena tidak terdapat perbedaan antara 

klasifikasi yang di prediksi dan diamati 

 

 

4.6.2 Overall Model Fit 

       Uji kedua dilakukan untuk menentukan model secara keseluruhan (Overall 

model Fit) yaitu apakah semua parameter dapat dimasukkan ke dalam model 

dengan melihat nilai –2 loglikelihoodnya apabila nilanya semakin besar maka 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat masuk ke dalam model.  

Tabel 4.12 : Model Summary 
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Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square

1 53.190a . 053 .970

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates 
changed by less than .001. 

Sumber : data primer diolah 

 

       Tabel 4.12 digunakan untuk menilai kelayakan model secara keseluruhan 

(overall Model Fit) Layak dan tidaknya model keseluruhan dapat dilihat dengan 

menggunakan angka log likehood. Dalam hasil analisis ini, angka tersebut sebesar 

53.190. Dengan nilai yang cukup besar tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variabel dapat dimasukkan ke dalam model. Ditunjang lagi dengan nilai 

Nagelkerke R2 adalah 0,970 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variabel independent sebesar 97 % dan sisanya sebesar 13% dijelaskan oleh 

variabel lain. 

4.6.2 Uji Koefisien Regresi dan Uji Exp (B) 

       Uji ketiga adalah menguji koefisien regresi, dengan melihat angka 

probabilitas hasil perhitungan uji t pada kolom variabel in equation. 
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Tabel 4.16 : Variabels in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a X1 .000 7.128 .170 1 . 000 5.545 

X2 21.080 11.161 3.567 1 . 000 5.506 

X3 4.239 21.699 .038 1 .845 1.260 

X4 -.113 5.170 2.192 1 . 000 -.584 

X5 -.596 .950 .394 1 .530 -.912 

Constant 2.275 11.763 .399 1 .527 . 6.443 

a. Variabel(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, 
X5. 

   

Sumber : data primer diolah 

 

      Tabel 4.16 menjelaskan Angka probabilitas pada bagian sig (uji-t) di kolom 

variabel in the equation yaitu variabel X1 signifikan sebesar 0,00, X2 signifikan 

sebesar 0,00, dan X4  signifikan sebesar 0,00. Hasil uji ekspektasi B atau Exp (B) 

diketahui bahwa kontribusi yang diberikan variabel X1 atau penghasilanlah yang 

paling besar memberikan kontribusi dibandingkan variabel lain. Hal ini 

ditunjukkan dengan besarnya nilai Exp (B) = 5.545 yang paling besar dari nilai 

Exp (B) variabel yang lain. 

       Variabel tingkat pendapatan atau X1 pada tingkat kepercayaan 97% dengan 

koefisien positif. Berarti semakin tinggi tingkat pendapatan wanita maka semakin 

banyak perpindahan tenaga kerja wanita dari sector pertanian ke industri dengan 



64 

menganggap faktor-faktor lainnya tetap ditunjang lagi dengan biaya operasional 

yang semakin mahal.  

       Variabel pendidikan atau X2 variabel pendidikan formal  berpengaruh nyata 

terhadap curahan waktu kerja wanita di sektor non pertanian dengan tingkat 

kepercayaan 97%. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya semakin baik sehingga 

produktivitas kerjanya akan semakin meningkat. 

Variabel umur atau X4, variabel umur berpengaruh nyata atau secara 

signifikasi terhadap transformasi tenaga kerja wanita di sektor non pertanian 

dengan tingkat kepercayaan 97% dengan koefisien negatif. Berarti semakin 

bertambah umur wanita maka kemungkinan tenaga kerja wanita utuk 

bertransformasi akan semakin menurun atau sebaliknya dengan menganggap 

faktor lainnya konstan. Maka besarnya pengaruh variabel umur ini bisa dijelaskan 

dengan berdasarkan nilai koefisien regresinya. Dari kelompok umur ini maka 

semakin bertambah umur seseorang akan mengurangi kemampuan fisik sehingga 

cenderung mengurangi jam kerjanya. Responden cenderung bekerja pada waktu 

usianya masih muda dan menikmati  leisure pada usia yang mulai tua. Disamping 

itu anak-anak sudah mulai besar dan bisa bekerja untuk membantu menambah 

pendapatan keluarga. 

       Kesimpulannya semakin tinggitingkat upah, pendidikan, dan umur yang 

produktif memperbesar motivasi tenaga kerja wanita untuk berpindah dari sektor 

pertanian ke sektor industri.  

( ) 113X421.080X2100.0121,02.2751 −+++=− XxppLn  
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       Sedangkan variabel penguasaan lahan tidak signifikan secara statistik, hal ini 

menunjukkan bahwa di daerah penelitian luas kepemilikan lahan tidak 

mempengaruhi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. 

Karena banyak tenaga kerja wanita yang pindah dari sektor pertanian ke sektor 

industri yang mempunyai lahan pertanian, namun untuk pengolahannya 

diserahkan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil. Sehingga faktor 

penguasaan lahan bukan memjadi alasan berpundahnya tenaga kerja wanita dari 

sektor pertanian ke sektor industri di Desa Ngadilangkung. 

Demikian juga variabel jumlah tanggungan dalam keluarga tidak 

perpengaruh signifikan dalam model analisis ini karena di Desa Ngadilangkung 

tenaga kerja wanita bidang pertanian maupun non pertanian memiliki rata-rata 

tanggungan keluarga sebanyak 3 orang, Ini berarti variabel jumlah tanggungan 

keluarga tidak mempunyai pengaruh secara signifikasi terhadap perpindahan 

tenaga kerja wanita.  

Kedua sektor tersebut dikenal sebagai Lewis’s Two Sector Model dimana 

tolok ukur dalam pembedaan antara dua sektor tersebut adalah bahwa dalam 

sektor tradisional, kegiatan ekonomi berkisar pada upaya untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi sedangkan dalam sektor modern bersifat komersial dan 

produksi diselenggarakan berdasarkan pertimbangan dan untuk mendapatkan laba 

(Sadono Sukirno, 1985) 

Dikemukakan oleh Mubyarto (1997) bahwa dalam memacu pembangunan 

pertanian khususnya pedesaan di Jawa tidak dapat disangkal lagi bahwa implikasi 

masuknya teknologi baru akan meningkatkan produksi tetapi akan menyisihkan 

sejumlah tenaga kerja dari golongan buruh tani karena semakin sempitnya 
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peluang kerja yang ada sehingga untuk dapat memberi nafkah dan mengatasi 

keterbatasan pendapatan di sektor pertanian maka usaha-usaha yang dilakukan 

adalah mencari pekerjaan di luar sektor pertanian.  Pendapatan merupakan faktor 

terbesar keluarnya tenaga kerja dari sektor pertanian, karena sektor pertanian tidak 

mampu menawarkan upah yang memadai, sektor pertanian juga tidak dapat 

memberikan jaminan kepastian upah terhadap tenag kerja. Hal ini sesuai dengan 

yang dinyatakan oleh Kasryno (1984) bahwa motivasi ekonomi merupakan faktor 

dominan keluarnya tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor non 

pertanian.      

 

Menurut Kasryno (1984) pendidikan yang tinggi akan memungkinkan 

seseorang untuk memiliki kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga 

tenaga kerja tersebut dapat memilih pekerjaan yang dianggap lebih sesuai dengan 

pendidikannya serta tingkat pendapatan yang dianggap lebih baik. Jadi seseorang 

akan bekerja pada jenis pekerjaan dengan imbalan yang layak sesuai dengan 

tingkat pendidikannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Tjiptoherijanto, (1997) bahwa variasi dalam tingkat pendidikan membawa 

dampak pada variasi dalam tipe lapangan pekerjaan. Tenaga tidak terdidik 

cenderung memasuki bidang pekerjaan yang tergolong kasar atau blue color 

seperti pertanian, perikanan, pertambangan, pertukangan dan lain sebagainya. 

sementara itu tenaga kerja terdidik memasuki pekerjaan yang tergolong 

profesional atau white color. 

 Variabel umur berpengaruh signifikan terhadap perpindahan tenaga kerja 

sesuai dengan Simanjuntak (1998) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor 
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yang mempengaruhi kesempatan kerja adalah umur, semakin besar struktur umur 

penduduk yang digolongkan mudah, maka kesempatan kerja akan menurun dan 

sebaliknya. 

        

 

 

 

 

 

 

BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan  

       Rendahnya tingkat upah pada sektor pertanian merupakan alasan utama bagi 

tenaga kerja wanita untuk berpindah lapangan pekerjaan terutama di sektor 

industri. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang  dimiliki oleh tenaga 

kerja wanita membuat gejolak perpindahan pekerjaan menjadi semakin besar dan 

ditunjang pula dengan umur yang masih produktif, di Desa Ngadilangkung bila 

seseorang pada usia yang produktif maka mereka lebih memilih bekerja di sektor 

industri dari pada pertanian.  Luas lahan dan tanggungan dalam keluarga tidak 
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memberikan efek kepada tenaga kerja wanita untuk berpindah pekerjaan, ini 

dikarenakan lahan yang mereka miliki disewakan untuk menambah penghasilan.  

 

5.2. Saran- saran 

       Perpindahan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri 

apabila terjadi terus menerus akan mengakibatkan semakin langkanya tenaga 

kerja wanita yang ada di pedesaan khususnya tenaga kerja wanita. Pada saat ini 

masih banyak dibutuhkan tenaga kerja wanita di sektor pertanian khususnya pada 

masa tanam dan pada masa panen maka untuk mengantisipasi dibutuhkan 

teknologi pengganti tenaga kerja wanita 

Faktor utama perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor 

industri adalah tingkat upah pada sektor pertanian yang rendah. Untuk itu perlu 

adanya perbaikan upah terutama bagi buruh tani dan juga perencanaan yang baik 

dalam pembangunan pedesaan sehingga tidak terjadi penggusuran lahan pertanian 

yang masih produktif untuk dialih fungsikan yang akhirnya berakibat buruk bagi 

sektor pertanian itu sendiri. 

Oleh karena itu perlu adanya campur tangan pemerintah untuk 

menciptakan dan memberi dorongan yang diperlukan oleh petani serta 

memberikan kemudahan memperoleh input yang diperlukan sehingga 

memungkinkan petani kecil mampu meningkatkan pendapatannya. 
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Lampiran 

Transforms Penghasilan Pendidikan Umur Lahan Tanggungan

2 350 6 30.3 0.0 6 

1 1600 9 28.5 0.4 6 

2 410 6 40.4 0.1 5 

2 412 6 40.9 0.5 5 

2 410 6 42.8 0.3 5 

2 425 6 42.5 0.2 5 

2 450 6 35.6 0.2 4 

2 300 6 40.3 0.3 4 

2 425 6 40.4 0.1 4 

2 525 9 42.6 0.2 4 

2 410 6 47.1 0.0 4 

2 500 6 42.3 0.2 4 

2 450 6 42.7 0.2 4 

2 450 6 43.5 0.1 4 

1 1400 9 24.4 0.0 4 

1 1600 9 32.9 0.0 4 

2 450 6 37.1 0.2 3 

2 440 6 44.3 0.1 3 

2 450 6 47.1 0.1 3 

2 425 6 52.3 0.2 3 

2 425 6 43.2 0.2 3 

1 950 12 28.5 0.4 3 

1 700 12 28.6 0.3 3 
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Transforms Penghasilan Pendidikan Umur Lahan Tanggungan

1 1175 9 29.9 0.2 3 

1 800 12 29.1 0.0 3 

1 1200 9 37.8 0.4 3 

1 750 12 38.3 0.0 3 

1 900 9 39.4 0.4 3 

1 1200 9 45.5 0.0 3 

1 750 9 44.1 0.0 3 

2 500 9 50.3 0.1 2 

2 425 6 73.5 0.1 2 

1 1050 12 28.6 0.0 2 

1 670 12 28.3 0.0 2 

1 1000 12 33.9 0.0 2 

1 700 12 33.8 0.0 2 

1 700 12 35.7 0.0 2 

1 800 12 42.2 0.0 2 

1 750 12 41.1 0.1 2 

1 1120 9 42.3 0.0 3 

 

Y   = Perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri 

X1 = Tingkat upah (dalam ribuan) 

X2 = Tingkat pendidikan 

X3 = Luas Lahan 

X4 = Umur 

X5 = Tanggungan Keluarga 

Logistic Regression 
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Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent

Selected Cases Included in 
Analysis 

40 100.0

Missing Cases 0 .0

Total 40 100.0

Unselected Cases 0 .0

Total 40 100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the 
total number of cases. 

 

Dependent Variable Encoding 

Original 
Value Internal Value 

1 (Ya) 0

2 (Tidak) 1

 

Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 Y 
Percentage 

Correct  1 2 

Step 0 Y 1 0 20 .0 
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2 0 20 100.0 

Overall Percentage   50.0 

a. Constant is included in the model.   

b. The cut value is .500    

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .000 .316 .000 1 1.000 1.000

 

Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables X1 25.117 1 .000 

X2 32.787 1 .000 

X3 11.589 1 .001 

X4 1.765 1 .184 

X5 7.620 1 .006 

Overall Statistics 36.459 5 .000 

Block 1: Method = Enter 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 55.452 5 .000
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Block 55.452 5 .000

Model 55.452 5 .000

 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.506 8 .961 

Sumber : data primer diolah 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square

1 53.190a . 053 .970

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates 
changed by less than .001. 

 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Y 
Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 Y 1 20 0 100.0 

2 0 20 100.0 

Overall Percentage   100.0 
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Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Y 
Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 Y 1 20 0 100.0 

2 0 20 100.0 

Overall Percentage   100.0 

a. The cut value is .500   

 

 

 

Variabels in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a X1 .000 7.128 .170 1 . 000 5.545 

X2 21.080 11.161 3.567 1 . 000 5.506 

X3 4.239 21.699 .038 1 .845 1.260 

X4 -.113 5.170 2.192 1 . 000 -.584 

X5 -.596 .950 .394 1 .530 -.912 

Constant 2.275 11.763 .399 1 .527 . 6.443 

a. Variabel(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, 
X5. 

   

Sumber : data primer diolah 
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Lampiran 

Y X1 X2 X3 X4 X5 
0.19 -0.41 -0.69 -0.57 -0.46 0.18 
0.19 0.14 -0.69 -0.49 0.24 1.24 
0.19 0.14 -0.69 -0.49 0.51 0.18 
0.19 0.05 -0.69 -0.53 0.67 1.24 
0.19 0.00 -0.69 -0.53 0.67 0.18 
0.19 0.02 -0.69 -0.57 0.67 0.18 
0.19 0.00 -0.69 -0.44 0.73 1.24 
0.19 0.05 -0.69 -0.49 0.78 5.47 
0.19 0.00 -0.69 -0.57 0.78 1.24 
0.19 -0.22 -0.69 -0.57 0.78 -0.88 
0.19 0.11 -0.69 -0.53 1.00 0.18 
0.19 0.14 -0.69 -0.53 1.05 0.18 
0.19 0.05 -0.69 -0.49 1.32 0.18 
0.19 0.33 -0.69 -0.49 1.87 -0.88 
0.19 0.14 -0.69 -0.49 1.87 1.24 
0.19 0.05 -0.69 -0.49 1.92 0.18 
0.19 0.14 -0.69 -0.53 1.92 1.24 
0.19 0.05 -0.69 -0.53 2.46 -0.88 
0.19 0.42 -0.05 -0.49 0.73 -0.88 
0.19 0.33 -0.05 -0.53 1.22 -0.88 
0.19 0.51 -0.05 -0.40 1.32 1.24 
0.19 2.92 -0.05 -0.36 1.81 0.18 
0.19 1.25 -0.05 -0.36 2.19 1.24 
0.19 -0.13 -0.69 -0.57 -0.36 0.18 
0.19 -0.22 -0.69 -0.57 -0.08 0.18 
0.19 -0.41 -0.69 -0.57 0.19 -0.88 
0.19 -0.13 -0.69 -0.57 0.24 0.18 
0.19 -0.13 -0.69 -0.57 0.24 0.18 
0.19 -0.22 -0.69 -0.57 0.24 -0.88 
0.19 -0.59 -0.69 -0.57 0.24 0.18 
0.19 -0.22 -0.69 -0.57 0.35 0.18 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 0.30 -0.88 
-0.77 1.07 1.24 -0.57 0.30 -0.88 
-0.77 0.98 1.24 -0.57 0.40 -0.88 
-0.77 1.25 1.24 -0.57 0.57 0.18 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 0.78 -0.88 
-0.77 1.25 1.24 -0.57 0.78 -0.88 
-0.77 -0.04 -0.69 -0.49 -0.46 0.18 
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-0.77 0.03 -0.05 -0.40 -0.57 3.35 
-0.77 0.22 -0.05 -0.57 -0.19 1.24 
-0.77 0.22 -0.05 -0.57 0.24 1.24 
-0.77 0.14 -0.05 -0.40 0.51 0.18 
-0.77 0.14 -0.05 -0.40 0.62 0.18 
-0.77 0.14 -0.05 -0.57 0.73 -2.99 
-0.77 0.22 -0.05 -0.57 0.95 0.18 
-0.77 0.14 -0.05 -0.57 1.00 0.18 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 -0.52 -0.88 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 -0.52 -0.88 
-0.77 0.66 1.24 -0.57 -0.52 0.18 
-0.77 1.07 1.24 -0.57 -0.52 0.18 
-0.77 0.51 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 0.51 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 0.98 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 0.98 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 0.98 1.24 -0.57 -0.46 -0.88 
-0.77 1.07 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 1.25 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 1.25 1.24 -0.57 -0.46 0.18 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 -0.41 -1.93 
-0.77 0.70 1.24 -0.57 -0.14 -0.88 
-0.77 1.07 1.24 -0.57 -0.03 -0.88 
-0.77 0.26 1.24 -0.57 0.08 0.18 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 0.19 -0.88 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 0.30 -0.88 
-0.77 1.07 1.24 -0.57 0.30 -0.88 
-0.77 0.98 1.24 -0.57 0.40 -0.88 
-0.77 1.25 1.24 -0.57 0.57 0.18 
-0.77 0.61 1.24 -0.57 0.78 -0.88 
-0.77 1.25 1.24 -0.57 0.78 -0.88 
-0.77 0.33 1.24 -0.57 0.84 -0.88 
-0.77 2.18 1.24 -0.57 0.89 -0.88 
-0.77 0.40 1.24 -0.57 0.95 -0.88 
-0.77 1.07 1.24 -0.57 0.95 -0.88 
 
Y   = Perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri 
X1 = Tingkat upah 
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X2 = Tingkat pendidikan 
X3 = Luas Lahan 
X4 = Umur 
X5 = Tanggungan Keluarga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


