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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis pengaruh dari pendidikan, usia, dan 

upah terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Jawa Timur pada periode 2013-

2017. Menurut Ganie (2017), penyerapan tenaga kerja merupakan faktor penting 

dalam pembangunan suatu daerah. Keberhasilan pembangunan dari suatu 

daerah dapat diukur dari kondisi ketenagakerjaannya, semakin banyak tenaga 

kerja yang terserap maka akan mendukung pembangunan daerah tersebut. 

Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja wanita yang terserap diharapkan dapat 

membantu pembangunan pada suatu daerah. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel pada 38 

Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendidikan, usia dan upah secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita di Jawa Timur. Pada penelitian ini, usia menjadi faktor yang 

paling dominan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Jawa 

Timur.  

 

Kata kunci: Penyerapan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan, Usia, dan Upah 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted to analyze the effect of education, age, and wage on 

the absorption of female labour in East Java in the 2013-2017 period. According to 

Ganie (2017), employment is a key factor in the development of a region. 

Fruitfulness of development of a region can be measured by the conditions of 

employment, the more labour absorbed it will support the development of the 

region. With the increasing number of female labour absorbed expected to help 

development in a region. This type of research is a quantitative study using panel 

data regression analysis in 38 cities/districts in East Java. The results of this 

research shows that education, age, and wage simultaneously affects the 

absorption of female labour in East Java. In this research, age is the most dominant 

factor affecting the absorption of female labour in East Java. 

 

Key words: Absorption of Female Labour, Education, Age, and Wage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara merupakan interaksi antara 

variabel-variabel seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan 

lain-lain. Pembangunan ekonomi akan berjalan dengan peran sumber daya 

manusia sebagai pengelolanya. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, 

maka pengelolaan akan semakin maksimal dan pembangunan nasional akan terus 

berkembang. Sehingga, perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia merupakan kunci dari pembangunan nasional. 

Seiring perkembangan zaman dan era globalisasi yang semakin modern, 

di Indonesia wanita memiliki kesempatan untuk memiliki peran yang sama dengan 

pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Semakin pentingnya 

peran angkatan kerja wanita merupakan salah satu perkembangan pada sektor 

ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian besar dalam pelaksanaannya 

pembangunan. Kebutuhan partisipasi wanita sangat besar pada zaman modern 

ini, terutama ketika ditetapkannya model pembangunan yang berbasis pada 

masyarakat. Menurut Tambunan dalam Prabowo (1993), tenaga kerja wanita 

adalah bagian dari penduduk yang secara ekonomis potensial untuk terjun ke 

dalam pasar tenaga kerja dan bertindak sebagai angkatan kerja. Dengan melihat 

pernyataan tersebut, tidak lagi dapat membeda-bedakan gender dalam pasar 

tenaga kerja. Dengan adanya partisipasi wanita dalam tenaga kerja menunjukkan 

adanya tambahan penawaran tenaga kerja yang berada dipasar tenaga kerja. 

Menurut Bank Dunia, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang selalu 

meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia sudah 

mencapai 252.032.263 jiwa. Lalu pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia 
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252.032.263

255.131.116

258.162.113

261.115.456

263.991.379

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Penduduk Indonesia

mengalami kenaikan sebanyak 6.129.850 jiwa, sehingga jumlah penduduk 

mencapai 258.162.113 jiwa. Dan pada tahun 2017. Jumlah penduduk Indonesia 

mencapai 263.991.379 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, hal ini 

mununjukan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainya dari 

sisi sumber daya manusia. Pembangunan manusia seutuhnya mencakup 

berbagai aspek termasuk pendidikan dan latihan (Simanjuntak, 1985:58). Dengan 

pengembangan pada segi pendidikan, diharapkan sumber daya atau tenaga kerja 

Indonesia akan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.  

 

Gambar 1.1: Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Dunia, 2018 (diolah)  

 

 Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbesar di Pulau Jawa yang 

memiliki Sembilan (9) Kota dan dua puluh sembilan (29) Kabupaten. Jumlah 

penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2013 mencapai 38.363 ribu jiwa. Pada tahun 

2013, jumlah penduduk berkelamin wanita lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah penduduk yang berkelamin pria. Hal ini menunjukan bahwa jumlah wanita 

lebih mendominasi daripada pria dan akan lebih baik jika wanita ikut andil dalam 

perekonomian. Pada tahun 2014, jumlah penduduk berkelamin pria mengalami 
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Pria Wanita

peningkatan hingga mencapai 19 juta penduduk hampir menyamai jumlah 

penduduk wanita. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 yaitu 

mencapai 38.610.202 jiwa (BPS Jawa Timur, 2017). Sampai dengan tahun 2017, 

Jawa Timur memiliki jumlah populasi penduduk yang berjenis kelamin wanita yang 

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk berjenis kelamin 

pria. Dengan jumlah wanita yang masih lebih banyak, partisipasi wanita dalam 

perekonomian akan sangat membantu dalam proses pembangunan daerah 

Provinsi Jawa Timur. 

 

Gambar 1.2: Penduduk Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017 (diolah) 

 

Melihat data jumlah penduduk di Jawa Timur, jumlah populasi penduduk 

berjenis kelamin wanita lebih banyak dibandingkan dengan populasi penduduk 

berjenis kelamin pria. Dengan data tersebut, alangkah baiknya jika wanita turut 

berpatisipasi dan terserap kedalam dunia kerja untuk membantu dalam 

pembangunan ekonomi. Pada tahun 2013, persentase penduduk berumur 15 

tahun yang termasuk angkatan kerja di Jawa Timur adalah 95,70 persen memiliki 

pekerjaan atau bekerja. Sedangkan 4,30 persen merupakan pengangguran 
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Pengangguran Terbuka Bekerja

terbuka. Lalu, pada tahun 2017 persentase penduduk berumur 15 tahun yang 

termasuk angkatan kerja di Jawa timur meningkat menjadi 96,00 persen (BPS 

Jawa Timur, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk 

yang memiliki pekerjaan dan jumlah pengangguran terbuka semakin berkurang.  

 

Gambar 1.3: Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang    

Termasuk Angkatan Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017 (diolah) 

 

 Berdasarkan persentase jumlah penduduk yang termasuk kedalam 

angkatan kerja pada tahun 2013, jumlah keseluruhan angkatan kerja di Jawa 

Timur adalah 19.553.910 jiwa yang bekerja dan 878.543 jiwa yang termasuk 

pengangguran terbuka. Jika dispesifikasikan berdasarkan jenis kelamin, jumlah 

angkatan kerja pria mencapai 11.558.782 jiwa yang bekerja dan 539.558 jiwa yang 

termasuk pengangguran terbuka, sedangkan angkatan kerja wanita mencapai 

7.995.128 jiwa yang bekerja dan 338.985 jiwa yang termasuk pengangguran 

terbuka. Pada tahun 2017, jumlah penduduk yang termasuk kedalam angkatan 

kerja mengalami peningkatan menjadi 20.099.220 jiwa yang bekerja dan 838.496 

yang termasuk kedalam pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja yang 
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berjenis kelamin pria menjadi 11.947.824 jiwa yang bekerja dan 525.448 jiwa yang 

termasuk pengangguran terbuka. Lalu untuk jumlah angkatan kerja wanita, 

mengalami peningkatan sehingga mencapai 8.151.396 jiwa yang bekerja dan 

313.048 jiwa yang termasuk pengangguran terbuka (BPS Jawa Timur, 2017). 

Jumlah tenaga kerja di Jawa Timur mengalami kenaikan di tahun 2017 dan jumlah 

pengangguran terbuka mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa 

perekonomian di Jawa Timur terus berkembang. 

 

Tabel 1.1: Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan 

Kerja Tahun 2013-2017 di Jawa Timur. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017 (diolah) 

 

Melihat tabel di atas, jumlah peningkatan tenaga kerja wanita dari tahun 

2016 ke 2017 mencapai 529.603 jiwa. Peningkatan ini lebih banyak dibandingkan 

peningkatan jumlah tenaga kerja pria. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

dalam segi kualitas angkatan kerja wanita sehingga jumlah angkatan kerja wanita 

yang diterima dalam dunia kerja meningkat. Isu kesetaraan gender sudah mulai 

tidak asing di masyarakat Indonesia, selain itu permasalahan kesetaraan gender 

ini menjadi salah satu isu nasional yang akan digencarkan oleh Kementerian 

Keuangan Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). 

Tahun 

Jawa Timur Angkatan Kerja Pria Angkatan Kerja Wanita 

Bekerja 
Pengangguran 

Terbuka 
Bekerja 

Pengangguran 

Terbuka 
Bekerja 

Pengangguran 

Terbuka 

2013 19.553.910 878.543 11.558.782 539.558 7.995.128 338.985 

2014 19.306.508 843.490 11.577.438 520.853 7.729.070 322.637 

2015 19.367.777 906.904 11.707.136 548.954 7.660.641 357.950 

2016 19.114.563 839.283 11.492.770 428.034 7.621.793 411.249 

2017 20.099.220 838.496 11.947.824 525.448 8.151.396 313.048 
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Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur juga 

berkomitmen dalam semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

daerah yang responsif gender. Hal ini dimaksudkan agar kesetaraan gender di 

daerah-daerah Jawa Timur dapat terlaksana.  Dengan adanya kesetaraan gender 

ini, diharapkan akan mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Timur. Selain 

mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Timur, juga diharapkan tingkat 

kemiskinan akan menurun serta adanya peningkatan pendapatan per kapita. 

Peningkatan diberbagai sektor perekonomian akan membantu pembangunan 

daerah tersebut.  

Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur bagaimana kualitas dari 

sumber daya manusia. Pendidikan tenaga kerja sangatlah penting untuk 

meningkatkan produktivitas serta performa kerja dari tenaga kerja tersebut. 

Menurut Marhaeni dan Manuati dalam Dewi (2012), terungkap tiga fakta yang 

dapat dijelaskan oleh teori mutu modal manusia, yaitu sebagai berikut: 

a. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi mulai dengan pendapatan yang 

lebih rendah, tetapi dengan cepat menyalip mereka yang memiliki pendidikan 

yang lebih rendah sehingga ia dapat menikmati rata-rata pendidikan yang 

lebih tinggi dalam sisa umur pekerjaannya. 

b. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki profil umur-pendapatan 

dengan puncak “belakangan”. 

c. Orang dengan pendidikan lebih tinggi memiliki kurva yang curam.  

Dengan pernyataan berikut, dapat diketahui bahwa pendidikan memiliki 

peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan seseorang. Dengan 

pendidikan yang tinggi, jabatan serta gaji yang dapat juga akan meningkat dengan 

lebih mudah dibandingkan dengan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 

Selain itu, seiring berkembangnya zaman tuntutan akan pendidikan yang lebih 

tinggi akan semakin terlihat.  
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Pendidikan di Jawa Timur juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur. Peningkatan dalam pendidikan masih harus ditingkatkan kembali, 

karena menurut Badan Pusat Statistik rata-rata lama sekolah di Jawa Timur masih 

dalam angka 6 tahun sampai 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

penduduk di Provinsi Jawa Timur mayoritas hanya lulusan dari Sekolah Dasar 

(SD). Pemerintah telah mengeluarkan program pendidikan wajib belajar 12 tahun 

atau sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/K), 

namun pada kenyataannya rata-rata lama sekolah masih pada angka 6 sampai 

dengan 7 tahun. 

Gambar 1.4: Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur Tahun 2013-2017 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (diolah) 

 

 Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang 

ditempuhnya, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka akan semakin tinggi 

pula kualitas dari tenaga kerja tersebut. Di Provinsi Jawa Timur, rata-rata lama 

sekolah pada tahun 2013 adalah 6,9 tahun yang dimana pendidikan rata-rata yang 

ditempuh hanya sampai Sekolah Dasar. Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah 

mengalami peningkatan menjadi 7,05 tahun. Tahun 2017, rata-rata lama sekolah 
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di Provinsi Jawa Timur mencapai 7,34 tahun. Walaupun dari tahun 2013 sampai 

dengan 2017 rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, rata-rata lama 

sekolah di Provinsi Jawa Timur masih tergolong rendah karena rentang 6 sampai 

7 tahun, masih tergolong pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas pada 

tahun pertama. 

 

Gambar 1.5: Jumlah Angkatan Kerja Wanita yang Bekerja Menurut 

Pendidikan yang Ditamatkan, Agustus 2017.  

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017 (diolah) 

 

Melihat data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, pada tahun 2017, 

jumlah tenaga kerja yang lulusan SD sebanyak 2.318.843 jiwa. Sedangkan tenaga 

kerja yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1.050.312 jiwa dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 619.403 jiwa. Melihat data tersebut, 

lebih banyak tenaga kerja wanita yang menjadi lulusan Sekolah Dasar 

dibandingkan dengan Sekolah Menengah Atas ataupun Kejuruan. Padahal 

terdapat program pemerintah yang dinamakan Program Indonesia Pintar (PIP) 
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yang dimana  mewajibkan belajar selama 12 tahun. Namun ternyata masih banyak 

tenaga kerja wanita yang hanya menempuh pendidikan 6 tahun saja. 

Dengan melihat jumlah tenaga kerja wanita di Jawa Timur yang lulusan 

Sekolah Dasar, dapat diambil kesimpulan bahwa sektor lapangan kerja yang 

dimasuki oleh tenaga kerja wanita di Jawa Timur tidak menjadikan pendidikan 

sebagai salah satu pertimbangannya. Di Jawa Timur masih banyak daerah-daerah 

yang dimana penduduknya bekerja dibidang pertanian, sehingga mereka akan 

menggarap lahan dan merasa pendidikan tidak terlalu penting, terutama untuk 

wanita. Selain dari pola berpikir yang merasa pendidikan tidak terlalu penting, 

penduduk daerah yang pencarian utamanya dari pertanian memiliki kesulitan 

dalam menempuh pendidikan karena lokasi sekolah yang jauh. Sehingga 

pengembangan persebaran fasilitas-fasilitas seperti sekolah, tempat pelatihan 

terhadap angkatan kerja ataupun tenaga kerja wanita sangat diharapkan. Selain 

itu digencarkannya juga pentingnya pendidikan untuk wanita, karena pendidikan 

untuk wanita tidak hanya akan membantu dalam masalah pekerjaan saja, namun 

wanita yang sudah menjadi ibu akan membimbing anaknya kelak. Jumlah tenaga 

kerja wanita yang masuk kedalam sektor informal memang lebih banyak jika 

dibandingkan dengan sektor formal. Wanita memiliki peran sebagai ibu rumah 

tangga pula sehingga lebih memilih pekerjaan dengan jam kerja yang memiliki 

fleksibelitas lebih.  
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Tabel 1.2: Angkatan Kerja Wanita yang Bekerja Berdasarkan Golongan Umur 

pada Beberapa Sektor Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2017. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017 (diolah) 

 

Namun, jika dilihat dari jumlah tenaga kerja wanita berdasarkan usia pada 

tahun 2017, jumlah tenaga kerja yang masuk kedalam sektor pertanian paling 

didominasi oleh wanita yang berusia 60+ tahun dan jumlahnya mencapai 528.196 

jiwa.  Jumlah angkatan kerja wanita yang bekerja paling banyak didominasi oleh 

wanita berusia 35-39 tahun. Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan 

hotel menjadi pilihan wanita dengan usia 35-39 untuk menjadi lapangan 

bekerjanya. Usia tenaga kerja akan mempengaruhi produktivitas dari tenaga kerja, 

sehingga dengan semakin bertambahnya usia tenaga kerja maka akan 

menurunkan produktivitas tenaga kerja tersebut.  

Golongan 

Umur 

Lapangan Pekerjaan Utama 

Jumlah 

Pertanian, 

Kehutanan, 

Perburuan 

dan 

Perikanan 

Industri 

Pengolahan 

Perdagangan 

Besar, 

Eceran, 

Rumah Makan 

dan Hotel 

Keuangan, 

Asuransi, 

Usaha 

Persewaan 

Bangunan, 

Tanah, dan 

Jasa 

Perusahaan 

Jasa 

Kemasyara-

katan, 

Sosial dan 

Peroragan 

15-19 33.041 54.645 114.476 8.885 44.987 256.034 

20-24 65.484 120.111 233.054 34.581 130.346 583.576 

25-29 105.023 137.131 223.097 31.578 161.778 658.607 

30-34 186.025 170.350 266.627 21.973 179.378 824.353 

35-39 292.524 199.056 355.800 17.871 194.701 1.059.952 

40-44 295.729 156.562 298.872 14.225 167.619 933.007 

45-49 357.260 138.201 310.650 9.682 193.729 1.009.522 

50-54 349.385 101.670 284.156 10.545 143.687 889.443 

55-59 353.029 76.292 203.408 5.634 118.670 757.033 

60+ 528.198 98.250 290.181 4.174 101.454 1.022.257 
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Tabel 1.3: Jumlah Angkatan Kerja Wanita menurut Golongan Usia, Agustus 

2017. 

Golongan Usia Jumlah Angkatan Kerja Wanita 

15-19 355.719 

20-24 691.018 

25-29 722.721 

30-34 857.841 

35-39 1.096.537 

40-44 957.899 

45-49 1.029.655 

50-54 948.642 

55-59 765.326 

60+ 1.039.086 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017 (diolah) 

 

 Dengan melihat data di atas, jumlah angkatan kerja wanita paling dominan 

pada rentang usia 35-39. Pada rentang usia 35-39 tahun, ternyata dibandingkan 

dengan angkatan kerja yang termasuk pengangguran terbuka, jumlah angkatan 

kerja yang bekerja jauh lebih banyak. Lalu disusul oleh angkatan kerja wanita 

dengan rentang usia 60+ tahun, yang mayoritas juga berstatus sebagai tenaga 

kerja. Dengan melihat jumlah angkatan kerja berusia produktif, yaitu usia 15-60+, 

yang tergolong sebagai tenaga kerja lebih mendominasi dibandingkan dengan 

pengangguran terbuka. Semakin banyaknya jumlah angkatan kerja dengan usia 

produktif, maka akan menjadi dorongan terserapnya tenaga kerja wanita. Usia 

juga akan mempengaruhi produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Sehingga akan 

menarik apakah usia mempengaruhi penyerapan tenaga kerja wanita atau tidak. 

 Selain pendidikan dan usia, upah yang diberikan oleh perusahaan juga 

akan menjadi salah satu daya tarik peningkatan jumlah tenaga kerja wanita. Upah 

yang diberikan oleh perusahaan akan menjadi pemenuh kebutuhan tenaga kerja. 

Dengan adanya peningkatan upah, maka akan semakin menarik angkatan kerja 

untuk mencari pekerjaan. Namun dalam teori upah, semakin tinggi upah yang 
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ditawarkan maka akan semakin sedikit tenaga kerja yang terserap. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tingginya upah, kualifikasi penyerapa tenaga kerja 

akan semakin ketat juga. 

 

Tabel 1.4: Upah Rata-rata Tenaga Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur 2013-

2017 

Tahun 
Upah Rata-rata Jawa Timur 

(dalam Rupiah) 

2013 1.270.642 

2014 1.278.808 

2015 1.361.608 

2016 1.870.582 

2017 1.858.757 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah) 

 

 Setiap tahunnya, upah rata-rata tenaga kerja wanita Provinsi Jawa Timur 

selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, upah rata-rata tenaga kerja wanita 

di Provinsi Jawa Timur adalah Rp 1.270.642. Pada tahun 2014 mengalami 

kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu menjadi Rp 1.278.808. Pada 

tahun 2016, kenaikan upah rata-rata tenaga kerja wanita Provinsi Jawa Timur 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga menjadi Rp 1.870.582. 

Dengan kenaikan upah rata-rata di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan kesejahteraan dari tenaga kerja wanita di Jawa Timur. 

Kenaikan upah rata-rata ini juga akan menarik angkatan kerja di Jawa Timur untuk 

mencari pekerjaan yang lebih baik. Semakin tinggi upah yang ditawarkan oleh 

perusahaan, maka kualifikasi untuk masuk ke perusahaan itu juga akan semakin 

ketat. Persaingan kualitas sumber daya manusia akan menjadi dorongan untuk 

para angkatan kerja untuk meningkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas tenaga 
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kerja salah satunya bisa dengan meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi, mencari pengalaman-pengalaman pekerjaan yang banyak, mengasah 

kemampuan atau skill dari pelatihan-pelatihan yang ada, dan lain-lain. Maka dari 

itu, penelitian ini akan melihat hubungan antara upah rata-rata Provinsi Jawa Timur 

dengan penyerapan tenaga kerja wanita di Jawa Timur.  

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada, terserapnya tenaga 

kerja wanita akan membantu dalam proses pembangunan nasional maupun 

daerah. Penyerapan tenaga kerja wanita akan membantu dalam meningkatkan 

pendapatan per kapita, menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah 

pengangguran. Menurut  Dwikurniarini (2005) dalam jurnalnya yang berjudul 

Peranan Perempuan di Luar Rumah Tangga Dalam Perspektif Historis, ajaran 

yang dikenalkan sejak lama adalah perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. 

Anggapan ini membuat kedudukan perempuan hanya sebagai subordinasi pria. 

Jika dilihat dari prespektif historisnya, sejak kapan wanita mulai ikut serta dalam 

perekonomian selain pada sektor agraris, yaitu pada tahun 1870 saat dibuka 

industri perkebunan di Jawa dan wanita ikut serta dalam sektor produksinya.  

Lalu data pada Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan 

jumlah wanita bekerja secara kuantitatif. Menurut Dwikurniarini (2005), 

peningkatan ini hanya kuantitatif saja bukan kualitatif karena pekerjaan yang 

dilakukan wanita masih pekerjaan kasar. Peningkatan jumlah perempuan dalam 

kegiatan ekonomi ditandai dua oleh dua proses yaitu pertama, peningkatan jumlah 

wanita yang terlibat dalam pekerjaan diluar rumah tangga dan yang kedua adanya 

peningkatan dalam “jumlah bidang pekerjaan” yang dapat dimasuki oleh 

perempuan bahkan bisa saja menggantikan atau menggeser pria pada berbagai 

sektor. Dengan melihat perkembangan tersebut, menandakan perkembangan 

kuantitatif penting dalam kehidupan perempuan karena terbukanya kesempatan 

dalam pendidikan, sosial budaya dan ekonomi.  
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Namun, terdapat tantangan untuk wanita jika melakukan kegiatan diluar 

rumah yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual menurut teori feminisme 

sebagai akibat perbedaan jenis kelamin. Sistem patriakal dianggap sumber dari 

ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana perempuan 

dianggap sebagai kelas dua baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat. 

Pada kesimpulan jurnal Dwikurniarini (2005), dikatakan  bahwa ada faktor yang 

sangat mempengaruhi wanita untuk melakukan kegiatan diluar rumah yaitu tingkat 

pendidikan. Tingkat pendidikan seorang wanita dianggap dapat menentukan 

kemampuan menjaga dirinya sendiri.   

Melihat dari data yang sudah dipaparkan sebelumnya, jumlah penduduk 

Jawa Timur lebih dominan yang berjenis kelamin wanita namun jumlah angkatan 

kerjanya lebih banyak yang bejenis kelamin pria. Hal ini menjadi fenomena yang 

menarik untuk diteliti. Isu kesetaraan gender sedang dikembangkan di Indonesia, 

termasuk di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat 

program-program yang responsif gender sehingga akan mendorong penyerapan 

tenaga kerja wanita dan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pengangguran, 

mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita.  

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, angkatan kerja wanita 

yang bekerja tingkat pendidikannya masih banyak yang tergolong rendah, yaitu 

lulusan sekolah dasar. Jumlah tenaga kerja wanita di Jawa Timur paling banyak 

mendominasi pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. 

Fenomena ini menunjukkan tenaga kerja wanita memasuki sektor tersebut karena 

pendidikan bukan menjadi salah satu  persyaratan tenaga kerja wanita untuk 

bekerja. Selain sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, sektor 

perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel juga menjadi sektor yang 

menyerap tenaga kerja wanita dengan jumlah yang besar.  
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Namun melihat data mengenai usia tenaga kerja wanita di Jawa Timur, 

jumlah angkatan kerja yang bekerja pada bulan Agustus 2017  didominasi oleh 

tenaga kerja yang berusia 35-39 tahun. Lalu diikuti dengan tenaga kerja dengan 

usia 60+ tahun mendominasi kedua di Jawa Timur. Jumlah tenaga kerja dengan 

usia 60+ tahun mendominasi pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan 

perikanan dengan jumlah 528.198 jiwa.  

 Melihat perkembangan upah rata-rata di Provinsi Jawa Timur, hampir 

setiap tahunnya mengalami peningkatan yang diiringi dengan jumlah angkatan 

kerja wanita yang terserap. Dengan meningkatnya upah rata-rata, hal ini 

menunjukkan kualitas akan tenaga kerja yang diserap juga semakin meningkat 

dan mendorong keinginan atau minat angkatan kerja untuk  memasuki dunia kerja. 

Pada tahun 2013, upah rata-rata tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur 

sebesar Rp 1.270.642. Lalu upah rata-rata tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa 

Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016 yaitu 

menjadi Rp 1.870.582.  

Dengan melihat data-data yang sudah dipaparkan, penulis ingin melihat 

bagaimana penyerapan tenaga kerja wanita dengan beberapa variabel pendorong 

seperti rata-rata lama sekolah, usia angkatan kerja wanita, dan upah rata-rata 

tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Penulis merasa semakin tingginya 

tenaga kerja wanita yang terserap, maka akan membantu perekonomian negara 

maupun daerah karena akan mengurangi jumlah kemiskinan dan jumlah 

pengangguran terbuka serta meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan 

pemaparan latar belakang ini, judul penelitian yang dipilih oleh penulis adalah 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja 

Wanita Sektor Informal di Jawa Timur”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas mengenai penyerapan  

tenaga kerja wanita di Jawa Timur, maka ada beberapa hal yang dapat dirumuskan 

sebagai permasalahan dalam penelitian kali ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita sektor informal di Jawa Timur? 

2. Bagaimana pengaruh usia angkatan kerja wanita terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita sektor informal di Jawa Timur? 

3. Bagaimana pengaruh upah rata-rata tenaga kerja wanita di Provinsi 

Jawa Timur terhadap penyerapan tenaga kerja wanita sektor informal 

di Jawa Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita sektor informal di Jawa Timur. 

2. Mengetahui pengaruh usia angkatan kerja wanita terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita sektor informal di Jawa Timur. 

3. Mengetahui pengaruh upah rata-rata tenaga kerja wanita di Provinsi 

Jawa Timur terhadap penyerapan tenaga kerja wanita sektor informal 

di Jawa Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai penyerapan 

tenaga kerja wanita di Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. Manfaat teoritis,  hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam ilmu ekonomi khususnya mengenai 

faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita pada sektor informal. 

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang berarti bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam 

membuat kebijakan sebagai pendukung pengembangan dan 

pemberdayaan tenaga kerja wanita pada sektor informal khususnya di  

Provinsi Jawa Timur. 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyerapan tenaga kerja 

wanita sektor informal di Jawa Timur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA   

2.1 Ketenagakerjaan 

2.1.1 Tenaga Kerja  

Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk 

mememuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 

Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 1998 

telah ditentukan bahwa Batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia 

adalah 10 tahun atau lebih. Menurut UU No.20 Tahun 1999 pasal 2 ayat 2, yang 

termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas). 

Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja, 

yang meliputi mereka bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang 

tidak menerima bayaran berupa upah, atau mereka yang sesungguhnya bersedia 

dan mampu bekerja, atau artinya mereka menganggur dengan terpaksa karena 

tidak ada kesempatan kerja. Lalu, menurut Sumarsono, tenaga kerja mencakup 

penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan 

pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Sumarsono dalam 

Sukamto, 2014).  

 Menurut Todaro dan Smith dalam Ganie (2017), tenaga kerja adalah 

seluruh penduduk suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika 

ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Simanjuntak dalam Latipah dan Inggit 

(2017), tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang 

sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau 

mengurus rumah tangga dengan Batasan umur 15 tahun.  
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Tenaga kerja adalah penduduk yang usianya termasuk kedalam batas usia 

kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang ikut serta atau 

berusaha untuk ikut serta dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan 

jasa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, tidak memiliki pekerjaan 

dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah 

penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan 

sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang 

bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan lain-lain atau penerima 

pendapatan (Saputri, 2011). 

Menurut teori ketenagakerjaan dari BPS (2007) digunakan Konsep Dasar 

Angkatan Kerja (Standar Labour Force Concept) seperti yang digunakan dalam 

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Konsep tersebut merupakan konsep 

yang disarankan dan rekomendasikan International Labour Organization (ILO). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa penduduk dibagi menjadi penduduk usia kerja dan 

penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk dalam 

angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan 

bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang tidak memiliki/ melakukan 

aktivitas ekonomi, dengan alasan seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau 

lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, 

jompo atau alasan yang lain) (Dongoran, dkk, 2016). 

Sedangkan menurut United Nation (1962), angkatan kerja atau penduduk 

yang aktif secara ekonomi merupakan penduduk yang memproduksi barang dan 

jasa secara ekonomi, dan juga termasuk penduduk yang tidak bekerja namun 

memiliki keinginan untuk bekerja. Lalu yang dimaksud dengan penduduk bekerja 

adalah penduduk yang melakukan kegiatan melakukan pekerjaan penghasilan 
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atau  keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. 

Bekerja  dalam satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak 

terputus (Dongoran, dkk, 2016). 

2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja  

Konsep penyerapan tenaga kerja menurut Simanjuntak dalam Buchari 

(2016), yaitu tenaga kerja yang terserap tersebar di berbagai sektor 

perekonomian. Sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar umumnya 

menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju 

pertumbuhan dan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang berbeda-beda. 

Perbedaan laju pertumbuhan mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat 

perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, 

secara perlahan akan terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga 

kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional. Perbedaan laju 

pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja menunjukan perbedaan 

elastisitas masing-masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja.  

 Menurut Wahyudi dalam Ganie (2017), penyerapan tenaga kerja adalah 

terserapnya tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau 

adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan 

pekerjaan) untuk diisi oleh para pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja umumnya 

dikaitkan dengan keseimbangan hubungan antara permintaan tenaga kerja dan 

penawaran tenaga kerja,artinya pasar permintaan tenaga kerja dan pasar 

penawaran tenaga kerja akan menentukan suatu keseimbangan tingkat upah dan 

keseimbangan penggunaan tenaga kerja.  

Penyerapan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pembangunan 

di suatu daerah. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari 

kondisi ketenagakerjannya, semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

akan mendukung pembangunan suatu daerah. Kondisi ketenagakerjaan juga 

menggambarkan kondisi perekonomian dan sosial, bahkan tingkat kesejahteraan 

penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Ganie, 2017). 

Dalam Habiburrahman (2012), Simanjuntak menjelaskan bahwa tenaga 

kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari 

pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah mengurus rumah 

tangga, dengan batasan usia 15 tahun. Simanjuntak mengemukakan bahwa 

penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja disuatu 

daerah tertentu. Menurut Handoko dalam Wijaya, dkk (2014), penyerapan tenaga 

kerja dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

Yang termasuk dalam faktor eksternal antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, 

tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internal 

dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran 

non upah. 

2.1.3 Hubungan Pendidikan dengan Penyerapan Tenaga kerja  

 Tirtarahardja dan Sulo dalam Buchari (2016) menjelaskan pendidikan 

sebagai persiapan tenaga kerja, yang diartikan sebagai kegiatan membimbing 

peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar 

berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja pada calon 

pekerja. Dalam Ganie (2016), umumnya perusahaan akan menyerap tenaga kerja 

didasarkan pada kualitas tenaga kerja, yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan 

yang dimilikinya. Pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi produktivitas kerja, 

karena pendidikan merupakan modal untuk menciptakan produktivitas yang tinggi 

dalam suatu pekerjaan.  

Pendidikan akan mempengaruhi produtivitas tenaga kerja, sehingga 

perusahaan memiliki standar pendidikan untuk tenaga kerja yang akan diserap. 
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Pendidikan merupakan faktor yang penting untuk menentukan jabatan serta upah 

yang akan diterima oleh tenaga kerja tersebut. Menurut Sumarsono (dalam 

Wijaya, 2014), upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu 

keharusan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya 

saing. Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses investasi pengembangan 

mutu sumber daya manusia dalam bentuk “manusia terdidik”. Total pengeluaran 

pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan menjadi 

tolak ukur yang menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas 

sumber daya manusia. Negara maju melakukan investasi kepada sumber daya 

manusianya  bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi rillnya. Maka 

dari itu, pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

dan karir dari seseorang. 

Dalam Nurkholis (2016) dijelaskan adanya teori human capital, yang 

dimana dijelaskan bahwa manusia memiliki peran atau tanggung jawab dalam 

segala aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Semakin 

berkembangnya teori ini, konsep human capital dibagi menjadi tiga. Konsep 

pertama adalah human capital sebagai aspek individual. Dalam konsep ini, modal 

manusia adalah kemampuan yang ada pada diri manusia itu sendiri, seperti 

pengetahuan dan keahlian. Konsep ini diperjelas oleh Rastogi dalam Nurkholis 

(2016) yang mengatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan, 

kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia.  

 Konsep kedua menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan 

dan keahlian yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan seperti 

sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama dalam model ini, human capital 

didapatkan melalui akumulasi dari suatu proses tertentu (Alan dkk, 2008). Konsep 

ini menganggap human capital tidak bersumber dari pengalaman manusia. 

Konsep ketiga memandang human capital melalui perspektif orientasi produksi. 
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Romer dalam Nurkholis (2016) mengatakan bahwa produktivitas ekonomi didasari 

oleh human capital. Produktivitas akan meningkat jika adanya investasi yang 

dilakukan manusia, atau peningkatan kualitas dari human capital  (Rosen dalam 

Nurkholis, 2016). 

Human capital dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, 

manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal 

ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka 

produktivitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam 

meningkatkan atau mendapatkan human capital. Pendidikan dan pelatihan yang 

didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, 

sehingga produktivitas juga akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi 

mementingkan kuantitas jumlah tenaga kerja (Nurkholis, 2016).  

Melihat beberapa penjelasan diatas, penulis merasa bahwa pendidikan 

memiliki efek positif terhadap produktivitas sumber daya manusia, sehingga akan 

menjadi meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia tersebut. Sumber daya 

manusia dengan dengan kualitas yang mumpuni akan menarik perusahaan untuk 

memperkerjakannya. Maka dari itu pendidikan memiliki hubungan dengan 

penyerapan tenaga kerja. Selain itu, penulis sependapat dengan pernyataan dari 

Fahmi (2015), yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu hal 

yang menjadi perhatian masyarakat, terutama untuk angkatan kerja yang memiliki 

keinginan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. 

2.1.4 Hubungan Usia dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

 Usia menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi kinerja dari 

tenaga kerja. Penulis sependapat dengan Aprilyanti (2017),  yaitu usia yang masih 

dalam masa produktif biasanya memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi 

dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua karena fisik yang 
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dimiliki menjadi lebih rentan dan terbatas. Menurut Putri dan Setiawina (2013), usia 

produktif yang ideal untuk para pekerja berkisar 15-64 tahun.  Sedangkan menurut 

Badan Pusat Statistik, usia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut: 

1. Kelompok usia remaja (15-24 tahun) 

2. Kelompok usia prima/produktif (25-54) 

3. Kelompok usia dewasa (55+) 

Di masa produktif ini, secara umum semakin bertumbuhnya usia maka 

pendapatan akan semakin meningkat, yang tergantung juga pada jenis pekerjaan 

yang dilakukan. Kekuatan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas sangat erat 

kaitannya dengan usia. Karena apabila usia seseorang sudah melewati masa 

produktif, maka akan menurunkan kekuatan fisiknya sehingga produktivitasnya 

akan menurun juga dan berpengaruh juga terhadap pendapatannya.   

2.2 Upah 

Upah merupakan salah satu alat motivator untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karena upah merupakan imbalan yang akan diterima seseorang 

setelah bekerja, makin tinggi upah maka akan membuat karyawan meningkatkan 

produktivitas kerjanya (Chusna, 2013). Menurut Sumarsono dalam Wijaya, dkk 

(2014), upah diartikan sebagai sejumlah dana yang dikeluarkan pengusaha untuk 

membayar tenaga kerja setelah melakukan pekerjaannya yaitu menghasilkan 

produk.  

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan 
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dilakukan. Dalam Ganie (2017), upah merupakan salah satu barometer di dalam 

pengukuran-pengukuran berbagai macam kesejahteraan. Maka dari itu, semakin 

tinggi upah maka akan menunjukkan kesejahteraan tenaga kerja tersebut semakin 

baik. Namun, jika tingkat upah rendah maka tingkat kesejahteraan tenaga kerja 

tersebut akan menurun.  

 Menurut Brahmasari dan Suprayetno dalam Ningsih dan Indrajaya (2015), 

dalam kelancaran perusahaan, tingkat upah memiliki peranan yang penting karena 

sistem pengupahan yang baik merupakan salah satu faktor pendorong 

produktivitas menjadi optimal. Pemberian upah kepada tenaga kerja menurut 

Dwirainingsih (2017), dalam suatu kegiatan produksi upah pada dasarnya 

merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas 

kinerja yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan 

bergantung pada: 

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya; 

2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja; 

3. Produktivitas marjinal tenaga kerja; 

4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha; 

dan 

5. Perbedaan jenis pekerjaan. 

Dalam Simanjuntak (1985:106), landasan sistem pengupahan di Indonesia 

adalah UUD, Pasal 27, ayat (2) dan penjabarannya dalam Hubungan Industrial 

Pancasila. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah : (1) mampu menjamin 

kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya – jadi mempunyai fungsi 

sosial; (2) mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang; dan 

(3) memuat pemberian insentip yang mendorong peningkatan produktivitas kerja 

dan pendapatan nasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Upah pada dasarnya adalah sumber utama penghasilan seseorang, maka 

dari itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya 

dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan Hidup 

Minimum atau sering disebut sebagai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Yang 

dimana merupakan tanggung jawab semua masyarakat – Pemerintah, Pengusaha 

dan karyawan itu sendiri – untuk menjamin bahwa kebutuhan hidup minimum 

setiap karyawan dapat terpenuhi melalui pekerjaan dimana karyawan tersebut 

memperoleh penghasilan (Simanjuntak, 1985:113). 

2.2.1 Hubungan Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

 Menurut Mankiw dalam Buchari (2016), upah senantiasa menyesuaikan 

diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga 

kerja. Tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja melakukan penyesuaian guna 

menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Ketika pasar berada dalam posisi 

seimbang, masing-masing perusahaan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang 

menguntungkannya, berdasarkan harga atau upah keseimbangan itu berarti 

setiap perusahaan telah menyerap pekerja dalam jumlah dimana nilai produksi 

marjinal sama dengan upah.  

 

Gambar 2.2: Penyerapan Tenaga Kerja pada Titik Keseimbangan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gregory Mankiw dalam Buchari, 2016. 
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Hubungan upah dengan permintaan tenaga kerja bersifat negatif, yang 

dimana jika upah mengalami kenaikan, maka akan menurunkan jumlah 

permintaan tenaga kerja. Maka dari itu, jika upah yang ditetapkan semakin tinggi, 

akan menurunkan jumlah tenaga yang terserap. Namun pada sisi penawarannya 

akan semakin meningkat. Semakin tinggi upah yang ditawarkan, maka akan 

meningkatkan minat tenaga kerja untuk bekerja. Sehingga jumlah tenaga kerja 

yang ditawarkan akan semakin tinggi di pasar tenaga kerja. 

2.3 Isu Kesetaraan Gender 

Istilah “gender” pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk 

memisahkan perincian manusia didasarkan pada pendefinisiannya yang bersifat 

sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis 

(Nugroho, 2011:2). Menurut McDonald dalam Hermawati (2007), istilah “gender” 

diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan 

dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Sehingga, 

rumusan “gender” dalam hal ini merujuk pada perbedaan-perbedaan antara 

perempuan dengan laki-laki yang merupakan bentukan sosial, perbedaan-

perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan-

perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin.  

Menurut Rianingsih dalam Rahminawati (2001), yang dimaksud dengan 

gender adalah pembagian peran, kedudukan dalam tugas antara laki-laki dan 

perempuan yang dtetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan 

laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan 

atau kebiasaan masyarakat.  Suharti dalam Hermawati (2007) menyatakan bahwa, 

gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

dilihat secara biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dengan 
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perempuan secara sosial, masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, 

perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. 

Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan 

kesenjangan gender. 

Kesetaraan gender menurut KMNPP RI adalah kondisi dimana perempuan 

dan laki-laki menikmati status dan kondisi yang setara untuk merealisasikan hak 

asasinya secara penuh dan keduanya memiliki potensi yang sama untuk 

menyumbangkannya dalam pembangunan. Maka dari itu, kesetaraan gender 

dapat artikan dengan masyarakat memiliki pandangan atau penilaian yang sama 

terhadap persamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam 

berbagai peran yang mereka kerjakan (Widayani dan Hartati, 2014).  

Menurut Nugroho (2011:9), ketidakadilan gender merupakan sistem dan 

struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem 

tersebut. Beberapa manifestasi yang ditimbulkan dari adanya ketidaksetaraan 

gender yaitu sebagai berikut: 

1. Marginalisasi 

Permasalahan-permasalahan dalam negara seperti kemiskinan sebernarnya 

merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan 

perempuan. Perbedaan gender sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis 

dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi 

kaum perempuan. Perbedaan gender bila dilihat dari sumbernya dapat 

berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, 

dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. 

2. Subordinasi 

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum 

perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak 

penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau 
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irasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk 

subordinasi yang dimaksud. Proses subordinasi yang disebabkan karena 

gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda 

dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan di 

masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang 

dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. 

3. Stereotype (Pelabelan) 

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin 

tertentu, secara umum dinamakan stereotype. Akibat dari stereotype ini 

biasanya timbul diskriminasi dan ketidakadilan. Salah satu bentuknya 

bersumber dari pandangan gender.  Misalnya ada keyakinan dalam 

masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan 

yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja, 

sehingga pekerjaan perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibanding 

laki-laki. 

4. Violence (Kekerasan) 

Violence  atau kekerasan merupakan assault (invasi) atau serangan terhadap 

kekerasan fisik maupun integritas mental psikologi seseorang yang dilakukan 

terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari 

perbedaan gender. Bentuk dari kekerasaan ini seperti pemerkosaan dan 

pemukulan, hingga pada bentuk yang lebih halus lagi seperti sexual 

harassment (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan. Gender violence 

pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam 

masyarakat.  

5. Beban kerja  

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah megelola 

rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja 
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domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Beban kerja 

yang diakibatkan bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan 

oleh adanya keyakinan atau pandangan di msyarakat bahwa pekerjaan 

perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih 

rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai 

pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif 

sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.  

 

Gambar 2.3: Indeks Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Tahun 2010-2017 

Sumber: United Nations Development Programme, 2019. 

 

 Melihat grafik tentang indeks ketidaksetaraan gender di Indonesia, 

grafiknya mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan peran 

wanita semakin terlihat dan meningkat. Penurunan ketidaksetaraan ini juga 

menunjukkan bahwa peraturan serta program untuk pengembangan hak dan 

kualitas angkatan kerja wanita yang dibuat telah terlihat hasilnya. Pada tahun 2010 

tingkat ketidaksetaraan gender di Indonesia sebesar 0,485. Lalu pada tahun 2014 

tingkat ketidaksetaraan  gender mengalami penurunan sehingga mencapai  0,471. 

Pada tahun 2017 ketidaksetaraan gender di Indonesia mencapai angka 0,453. 

Indonesia masih menjadi negara dengan urutan 116 untuk masalah 
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ketidaksetaraan gender. Sehingga isu-isu kesetaraan gender masih harus 

didukung penuh oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 

2.3.1 Hubungan Isu Kesetaraan Gender dengan Penyerapan Tenaga Kerja  

 Isu kesetaraan gender sudah tidak asing lagi dimasyarakat dan isu 

kesetaraan gender ini didukung keras oleh pemerintah untuk menghasilkan tenaga 

kerja wanita yang kompeten dan berkualitas. Menurut United Nations 

Development Programme Indonesia (2017), kesetaraan gender mengacu pada 

persamaan hak, tanggung jawab dan peluang perempuan, laki-laki, anak 

perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan ini tidak berarti wanita dan pria akan 

menjadi sama, namun untuk hak, tanggung jawab dan peluang tidak tergantung 

pada gender apakah mereka saat dilahirkan. Hak asasi wanita dan anak 

perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia di seluruh dunia yang tidak 

dapat dicabut, utuh, dan tidak dapat dibagi. Partisipasi wanita yang penuh dan 

setara dalam politik, sipil, ekonomi, sosial, dan kehidupan budaya pada tingkat 

nasional, regional dan internasional, dan pemberantasan semua bentuk 

diskriminasi dengan alasan seks adalah tujuan prioritas komunitas internasional.  

 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW) memberikan fondasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan 

antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Hal tersebut dipastikan tersedianya 

akses terhadap kesetaraan itu sendiri baik dalam kehidupan politik dan ruang-

ruang publik lainnya dari mulai pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Kaum 

perempuan dan laki-laki jika dilihat dari karakteristik sosio-ekonomi seringkali 

menghantarkan keduanya terhadap hasil upah yang berbeda. Hal tersebut 

utamanya disebabkan oleh adanya stereotip mengenai gender. Dalam dunia kerja, 

upah merupakan salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan. Perbedaan 

gender dalam kesetaraan pembayaran upah kerja mampu disebabkan oleh 
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adanya perbedaan berupa diskriminasi kompetensi yang dimiliki (Rahminita, 

2017).  

Melihat pernyataan-pernyataan mengenai kesetaraan gender, dengan 

adanya isu kesetaraan gender, wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. 

Wanita memiliki hak untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya dan 

memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passion serta keahlian yang dimilikinya. 

Dengan pendidikan yang mumpuni, tenaga kerja wanita akan mendapatkan hak 

yang setara dengan tenaga kerja laki-laki. Isu kesetaraan gender di Indonesia 

didukung dengan adanya program serta peraturan mengenai kesamaan hak 

antara wanita maupun laki-laki. Dengan Isu kesetaraan gender  menjadi salah satu 

faktor yang mendorong penerapan tenaga kerja wanita. 

 

Gambar 2.4: Indeks Pembangunan Manusia (Wanita) di Indonesia Tahun 

2010-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: United Nations Development Programme, 2019 

 

Indeks pembangunan manusia yang dibuat oleh United Nations 

Development Programme melihat rata-rata pencapaian dari tiga dimensi dasar 
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pembangunan manusia, seperti tingkat kesehatan dan usia panjang, pendidikan 

dan standar hidup yang layak. Melihat grafik diatas, dapat dilihat bahwa indeks 

pembangunan manusia pada gender  wanita di Indonesia mengalami kenaikan 

setiap tahunnya. Pada tahun 2010, indeks pembangunan manusia pada gender 

wanita sebesar 0,632. Pada tahun 2014 indeks pembangunan manusia pada 

gender wanita mengalami kenaikan kembali menjadi 0,654. Lalu pada tahun 2017, 

indeks pembangunan manusia pada gender wanita di Indonesia mencapai 0,666. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pembangunan manusia pada 

gender wanita. Peningkatan ini menunjukkan wanita dapat mencapai kehidupan 

yang akan lebih baik terus kedepannya. Dalam perhitungan tersebut, pendidikan 

menjadi salah satu tolak ukur yang dimana isu kesetaraan gender sangat 

mendukung pada sektor tersebut. Wanita dapat melakukan pendidikan yang tinggi 

sehingga kualitas angkatan kerja wanita akan dapat bersaing dengan angkatan 

kerja laki-laki. Kualitas tenaga kerja yang baik akan menjadi daya tarik dalam 

penyerapan tenaga kerja.  

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan 

kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses 

berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta 

empiris. Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang dijadikan sebagai referensi. Penelitian tersebut dapat dilihat dari table 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Tabel 2.1 Rekapitulasi Berbagai Studi Terdahulu Berdasarkan Berbagai 

Parameter 

No. 
Nama, Tahun, 

Judul 
Tujuan 

Metode dan 

Variabel 
Temuan 

1. Djupiansyah 

Ganie, 2017, 

Analisis 

Pengaruh 

Upah, Tingkat 

Pendidikan, 

Jumlah 

Penduduk dan 

PDRB 

Terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja di 

Kabupaten 

Berau 

Kalimantan 

Timur. 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui dan 

mengalisis 

pengaruh upah, 

tingkat 

pendidikan, 

jumlah penduduk 

dan PDRB 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja di 

Kabupaten 

Berau. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah metode 

dokumentasi 

dengan data 

sekunder dan data 

time series. 

Analisis data dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis regresi 

linear berganda.  

Variabel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah upah, 

tingkat pendidikan, 

jumlah penduduk 

dan PDRB. 

Hasil dari penelitian 

ini adalah upah, 

tingkat pendidikan, 

jumlah penduduk 

dan PDRB secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja. Faktor yang 

paling dominan 

berpengaruh 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja adalah jumlah 

penduduk. 

2. Imam Buchari, 

2016, Pengaruh 

Upah Minimum 

dan Tingkat 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh upah 

Metode penelitian 

ini menggunakan 

data Time Series 

dari tahun 2012- 

Hasil analisis 

dalam penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa upah 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No. 
Nama, Tahun, 

Judul 
Tujuan 

Metode dan 

Variabel 
Temuan 

 Pendidikan 

Terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Sektor Industri 

Manufaktur di 

Pulau Sumatera 

Tahun 2012-

2015. 

minimum dan 

tingkat 

pendidikan pada 

penyerapan 

tenaga kerja di 

industri 

manufaktur di 

Pulau Sumatera 

tahun 2012-

2015. 

2015 yang terdiri 

dari 10 provinsi di 

Pulau Sumatera, 

dengan metode ex 

post facto. 

Penelitian ini 

menggunakan 

model regresi data 

panel efek tetap. 

 

minimum memiliki 

koefisien negatif 

tetapi upah tidak 

memberikan 

dampak secara 

parsial dan tidak 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja. Sedangkan 

variabel pendidikan 

memberikan 

dampak signifikan 

positif pada 

penyerapan tenaga 

kerja. 

3. Kadek Borgan 

Bonerri, Een 

Novritha 

Walewangko 

dan Steeva Y.L. 

Tumangkeng, 

2018, Pengaruh 

Pendidikan dan 

Upah Terhadap 

Dalam penelitian 

ini bertujuan 

untuk 

menganalisis 

pengaruh dari 

pendidikan dan 

upah minimum 

terhadap tingkat 

partisipasi 

Data yang 

digunakan adalah 

data time series 15 

tahun terhitung 

2002-2016), 

metode analisis 

yang digunakan 

adalah analisis 

regresi berganda 

Hasil analisis 

dalam penelitian ini 

menunjukkam 

bahwa tingkat upah 

minimum regional 

yang ada di Kota 

Manado 

memberikan 

pengaruh 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No. 
Nama, Tahun, 

Judul 
Tujuan 

Metode dan 

Variabel 
Temuan 

 Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan Kerja 

(TPAk) di Kota 

Manado. 

angkatan kerja di 

Kota Manado.  

dan analisis tabel.  

Variabel yang 

digunakan adalah 

pendidikan, upah 

minimum dan 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

(TPAK) di Kota 

Manado. 

yang positif 

terhadap TPAK 

sementara untuk 

lamanya 

pendidikan (rata-

rata lama sekolah) 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap TPAK 

yang ada di Kota 

Manado. 

4. Fransisca 

Natalia 

Sihombing, 

2017, Kontribusi 

Tingkat 

Pendidikan dan 

Upah Minimum 

Terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja di 

Kota Medan 

Tahun 2012-

2015. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

kontribusi tingkat 

pendidikan dan 

upah minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja di 

Kota Medan. 

 
 
 
 
 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode deskriptif 

dengan mengambil 

data sekunder dari 

BPS Kota Medan 

yang bersifat time 

series. Analisis 

data menggunakan 

regresi linear 

berganda. 

Variabel yang 

digunakan adalah  

Hasil analisis 

dalam penelitian ini 

menunjukkam 

bahwa semakin 

bertambah 1% 

tingkat pendidikan 

maka akan 

meningkatkan 

jumlah tenaga kerja 

sebesar 0,342% 

dan apabila upah 

minimum 

bertambah 1%  
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Lanjutan Tabel 2.1 

No. 
Nama, Tahun, 

Judul 
Tujuan 

Metode dan 

Variabel 
Temuan 

   tingkat pendidikan, 

upah minimum 

Kota Medan dan 

jumlah tenaga 

kerja.  

maka akan 

meningkatkan 

jumlah tenaga kerja 

sebesar 0,015% 

serta kontribusi 

tingkat pendidikan 

dan upah minimum 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja di Kota 

Medan sebesar 

70,10% (tinggi). 

5. Muhammad 

Hidayat,Sutrisno 

dan Muhammad 

Fikry Hadi, 

2017, Analisis 

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan Kerja 

(TPAK) 

Perempuan 

Antar 

Kabupaten  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

kecenderungan 

tingkat partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan di 

Provinsi Riau, 

mengindentifikasi 

dan 

menganalisis 

faktor-faktor  

Model analisis yang 

digunakan dalam  

peneltian adalah 

dalam bentuk 

analisis regresi 

data panel 

Variabel yang 

digunakan adalah 

Tingkat Partipasi 

Angkatan Kerja, 

jumlah penduduk 

yang berusia 

Hasil analisis 

dalam penelitian ini 

menunjukkam 

bahwa perempuan 

di Provinsi Riau 

memilih untuk 

bekerja 

dibandingkan 

dengan mengurus 

rumah tangga. Lalu 

jumlah penduduk 

yang mengurus 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No. 
Nama, Tahun, 

Judul 
Tujuan 

Metode dan 

Variabel 
Temuan 

 di Provinsi Riau yang 

mempengaruhi 

tingkat partisipasi 

tenaga kerja 

perempuan 

antara 

Kabupaten di 

Provinsi Riau 

sekolah, jumlah 

penduduk yang 

mengurus rumah 

tangga dan tingkat 

pendidikan. 

rumah tangga dan 

usia sekolah 

mengurangi jumlah 

tingkat partisipasi 

angkatan kerja 

wanita di Provinsi 

Riau. Variabel 

pendidikan memiliki 

hubungan positif 

terhadap tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan. 

Sumber : Berbagai hasil studi terdahulu, berbagai tahun 

 

 Berdasarkan tabel 2.1, sudah ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan dengan yang sama yaitu penyerapan tenaga kerja. Pada penelitian 

terdahulu yang telah dipaparkan, adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan 

upah terhadap penyerapan tenaga kerja wanita. Hal yang membedakan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penelitian ini mengambil ranah untuk tenaga kerja 

wanita karena adanya isu kesetaraan gender yang digencarkan untuk 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja wanita. Pada penelitian yang akan 

dilakukan, lokasi yang dipilih adalah Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur, 

jumlah penduduk wanita relatif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-
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laki namun tingkat partisipasi angkatan kerjanya masih didominasi oleh angkatan 

kerja laki-laki dan hal ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Selain itu, tingkat 

pendidikan paling tinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja wanita yang bekerja 

paling banyak hanya lulusan Sekolah Dasar saja. Melihat fenomena ini dapat 

disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan untuk wanita masih dianggap rendah 

di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dengan mengambil isu kesetaraan gender, 

wanita akan memiliki hak yang sama dengan laki-laki baik dalam pendidikan 

maupun dalam sektor lapangan kerja yang ingin diambilnya. Selain itu upah yang 

ditawarkan diharapkan akan menarik keinginan angkatan kerja wanita untuk 

masuk ke dunia kerja sehingga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran 

terbuka dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Namun upah yang ditawarkan 

juga akan mempertimbangkan jumlah penawaran dari tenaga kerja wanita yang 

tersedia. Beberapa perusahaan yang padat karya pasti akan mempertimbangkan 

upah dari tenaga kerjanya. Tetapi disini perusahaan yang padat karya tidak 

mempertimbangkan tingkat pendidikannya karena mempertimbangkan upah yang 

akan diberikan, sebagian besar perusahaan yang padat karya lebih melihat skill  

atau keahilian yang dimiliki oleh tenaga kerja. Selain itu dalam penelitian ini usia 

menjadi salah satu variabel yang akan dilihat pengaruhnya dalam penyerapan 

tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur.  
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2.5 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.5: Kerangka Berpikir Penulis 

  

Sumber: Penulis, 2018 

 

Kerangka berpikir adalah model (gambar) berupa konsep tentang 

hubungan antara satu variabel dengan berbagai faktor lainnya. Kerangka berpikir 

merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki 

hubungan dengan variabel lainnya dan bagaimana faktor-faktor dalam penelitian 

dapat saling berhubungan. 

Kerangka berpikir pada gambar 2.5 menunjukkan jumlah angkatan kerja 

wanita di Jawa Timur. Jumlah angkatan kerja wanita di Jawa Timur lebih sedikit 

dibandingkan dengan angkatan kerja pria, padahal jumlah penduduk di Jawa 

Timur lebih banyak yang berjenis kelamin wanita. Lalu seiring berjalannya waktu, 

Jumlah angkatan kerja 
wanita di Jawa Timur

Isu kesetaraan gender

Pengembangan kualitas 
tenaga kerja wanita

Faktor Peninjau:

- Tingkat pendidikan tenaga kerja wanita

- Usia angkatan kerja wanita

- Upah rata-rata tenaga kerja wanita

Penyerapan tenaga kerja 
wanita di Jawa Timur
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isu kesetaraan gender menjadi hal yang tidak asing di masyarakat, yang dimana 

wanita dapat memiliki hak, tanggung jawab serta peran yang sama dengan pria. 

Dalam hal ini, wanita dapat mengembangkan potensinya dan masuk dalam dunia 

kerja sehingga akan membantu perekonomian suatu negara ataupun daerah. Isu 

kesetaraan gender juga akan membantu angkatan kerja wanita untuk 

pengembangkan kualitasnya. Dalam penelitian ini, hal-hal yang akan 

dipertimbangkan adalah tingkat pendidikan dari tenaga kerja wanita, usia  

angkatan kerja wanita, dan upah rata-rata tenaga kerja wanita.  

2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu proporsi yang mungkin benar dan sering 

digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan ataupun untuk 

dasar penelitian lebih lanjut. Berdasarkan teori ekonomi dan penelitian terdahulu, 

maka hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah: 

1. Diduga tingkat pendidikan memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. 

2. Diduga usia angkatan kerja wanita memiliki hubungan yang positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi 

Jawa Timur. 

3. Diduga upah rata-rata berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2016:2), metode penelitian merupakan suaru cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Dengan melihat 

tujuannya, penelitian ini ingin mencari hubungan antar variabel. Sehingga 

penelitian ini bejenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:7), metode 

kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama 

digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode 

ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat 

positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi 

kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan 

sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini 

dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut model 

kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik.  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bermetode kuantitatif karena 

membutuhkan data-data statistik yang sudah diolah oleh instansi-instansi yang 

terkait seperti salah satu contohnya adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
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bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah di tetapkan 

(Sugiyono, 2016:8). 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang diambil terletak di Indonesia, 

khususnya di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dipilihnya Provinsi Jawa 

Timur karena merupakan Provinsi terbesar di Pulau Jawa. Pulau Jawa dikenal 

dengan pulau yang menjadi pusat perekonomian, demikian Provinsi Jawa Timur 

yang memiliki luas wilayah terbesar akan memiliki peran yang penting dalam 

perekonomian di Pulau Jawa. Di Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk wanita 

lebih banyak dibandingkan pria, namun penyerapan tenaga kerja wanita jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pria. Sehingga, penelitian 

ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga 

kerja wanita yang masih rendah di Provinsi Jawa Timur.  

3.3 Data dan Sumber Data 

  Menurut Hasan (2002:82), data adalah bentuk jamak dari datum. Data 

merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang 

diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau fakta yang digambarkan lewat 

angka, simbol, kode dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini,biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data 

sekunder disebut juga data tersedia (Hasan, 2002:82).  

2. Data Berkala (Time Series), yaitu data yang terkumpul dari waktu ke waktu 

untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan 

(Hasan, 2002:82). 
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3. Data Lintang (cross section), yaitu data yang terkumpul pada suatu waktu 

tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau 

keadaan pada waktu itu (Hasan, 2002:82) 

4. Data Kuantitatif, adalah data yang berbentuk bilangan (Hasan, 2002:83). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

berupa data panel yang melibatkan 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

periode tahun 2013-2017. Data panel merupakan data gabungan dari data time 

series dan data cross section. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari berbagai sumber, antara lain Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, World Bank, dan United Nations 

Development Programme. 

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai-nilai dalam 

bentuk bilangan, atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu 

kontinum (Hasan, 2002:17). Penentuan variabel penelitian yang dapat diukur dan 

perumusan hubungan antar variabel merupakan dua langkah yang sangat penting. 

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat dua variabel, yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

bagi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian yang dilakukan adalah 

pendidikan, usia dan upah rata-rata di Provinsi Jawa Timur.  

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh 

variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga 

kerja wanita sektor infomal di Provinsi Jawa Timur. 
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 Lalu kedua variabel bebas dan variabel  terikat tersebut dapat membentuk 

sebuah model persamaan sebagai berikut (Sriyana, 2014:9) : 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + e 

Dimana :  Y = Variabel Terikat 

  X = Variabel Bebas 

  β0 = Konstanta  

  β1 , β2 = Koefisien / Parameter 

  e   = Error 

 untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu pendidikan (X1), usia (X2), 

dan upah (X3), memberi pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel 

tidak bebas, yaitu penyerapan tenaga kerja (Y), maka digunakan analisis regresi 

berganda dengan data panel yaitu gabungan antara data time series dan data 

cross section dengan menggunakan alat pengolahan data menggunakan program 

Eviews 9.  

3.5 Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan pendefinisian variabel-variabel atau faktor 

yang dapat berubah dalam kuantitas, kualitas, atau ukuran yang perlu 

dipertimbangkan. Dalam definisi operasional, konsep atau pengertian abstrak 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian perlu dikonkretkan terlebih dahulu 

sehingga dapat diukur (Chang, 2002:14). Definisi operasional dibutuhkan untuk 

menghindari perbedaan pengertian dan memberikan batasan yang tegas pada 

setiap variabel. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan, 

diantaranya adalah : 
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1. Pendidikan 

Dalam penelitian ini, pendidikan yang digunakan menunjukkan rata-rata 

lama sekolah di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-

2017. Satuan yang digunakan dalam variabel ini adalah tahun.  

2. Usia 

Dalam penelitian ini, usia yang digunakan menunjukkan jumlah total 

angkatan kerja wanita yang berusia 15 sampai dengan 60+ tahun di 38 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Satuan yang 

digunakan dalam variabel ini adalah jiwa atau orang.  

3. Upah 

Dalam penelitian ini, upah yang digunakan menunjukkan upah rata-rata di 

38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Satuan yang 

digunakan dalam variabel ini adalah Rupiah. 

4. Penyerapan Tenaga Kerja Wanita  

Penyerapan tenaga kerja wanita dalam penelitian ini menunjukkan jumlah 

atau total angkatan kerja wanita yang sedang bekerja di seluruh sektor 

perekonomian baik pada sektor formal maupun sektor informal yang ada 

di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Satuan 

yang digunakan dalam variabel ini adalah jiwa atau orang.  

3.6 Metode Analisis Data  

 Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 
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melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 

2016:147).  

3.6.1 Metode Analisis Regresi Berganda untuk Data Panel 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data 

panel yang merupakan kombinasi dari data time series dan data cross section. 

Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data cross 

section dapat ditulis sebagai berikut (Sriyana, 2014:81) : 

Y = β0 + β1 Xi +  ei ; i = 1, 2,…, n 

Dimana n merupakan banyaknya cross section. 

Sedangkan persamaan model time-series adalah: 

Y = β0 + β1 Xt + et ; t = 1, 2,…, t 

Dimana t adalah banyaknya data time-series. 

Mengingat data panel merupakan gabungan dari time-series dan cross-section, 

maka model dapat ditulis dengan: 

Yit = β0 + β1 Xit + eit 

i= 1,2,…,n 

t= 1,2,…,t 

Dimana: n = Banyaknya observasi 

t = Banyaknya waktu    

n x t = Banyaknya data panel 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pendidikan, usia, dan upah 

terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur, dengan 

menggunakan data time series selama 5 tahun yaitu tahun 2013-2017 dan data 

cross section sebanyak 38 data yang mewakili Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur. Gabungan dari kedua data tersebut menghasilkan 190 observasi dengan 

fungsi persamaan data panel sebagai berikut: 
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Yit= β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it +it 

Dimana: 

Y  = Penyerapan Tenaga Kerja Wanita Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

X1  = Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

X2  = Usia Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

X3  =  Upah Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

β0   = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi variabel bebas 

it  = Komponen error di waktu t untuk unit cross section i 

I  = 1,2,3,…,38 (data cross-section kota/Kabupaten di Jawa Timur) 

T  = 1,2,3 (data time-series, tahun 2013-2017) 

Menurut Sriyana (2014:81), terdapat tiga model pendekatan estimasi yang 

biasa digunakan pada regresi data panel,yaitu: 

1.  Common Effect Model 

Estimasi common effect dilakukan dengan cara menggabungkan data time-

series dan data cross-section dengan menggunakan metode Ordinary Least 

Square (OLS). Persamaan model ini menjadi: 

Yit= β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + β4 X4it + eit 

2. Fixed Effect Model 

Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) memperhitungkan kemungkinan 

adanya masalah omitted-variabels yang mungkin menyebabkan perubahan 

pada intersep time series atau cross section. Dalam pendekatan ini 

penambahan variabel dummy digunakan untuk mengizinkan adanya 

perubahan intersep berikut. Persamaan model ini menjadi: 

Yit= β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + β4 X4it + β5 d1i + β6 d2i + β7 d3i + eit 
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3. Random Effect Model (REM) 

Random Effect Model (REM) tidak menggunakan variabel dummy seperti fixed 

effect, tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan 

antarwaktu dan antarindividu. Model ini mengasumsikan bahwa setiap variabel 

memiliki perbedaan intersep, tetapi intersep tersebut bersifat random atau 

stokastik. Persamaan ini menjadi: 

Yit= β1it + β2 X1it + β3 X2it 

3.6.2 Pemilihan Model Estimasi 

 Menurut Ekananda (2015:389), untuk menentukan salah satu model yang 

dianggap paling tepat diantara ketiga model data panel yang ada, maka dilakukan 

serangkaian pengujian, yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model common effect atau model 

fixed effect yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. 

Apabila hasil yang diterima: 

H0: Model Common effect 

H1: Model fixed effect 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model random effect atau model 

fixed effect yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. 

Apabila hasil yang diterima: 

H0: Model random effect 

H1: Model fixed effect 

3. Uji Lagrange Multiplier  

Uji Lagrange Multipier dilakukan untuk mengetahui apakah model random 

effect lebih baik dari model common effect. Apabila hasil yang diterima: 
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H0: model common effect 

 H1: model random effect 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mnegetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independent dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode 

pengujian yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu 1) dengan meilihat nilai inflation 

factor (VIF) pada model regresi, 2) dengan membandingkan nilai koefisien 

determinasi individual (r2) dengan nilai determinasi secara serentak (R2), dan 3) 

dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index (Ekananda, 2015:95). 

3.6.3.2 Uji Autokorelasi 

 Salah satu asumsi dasar dari metode regresi dengan kuadrat terkecil 

adalah tidak adanya korelasi antar gangguan. Asumsi klasik tentang regresi linear 

mensyaratkan tidak terdapat autokorelasi. Akibat autokorelasi, OLS tidak 

menghasilkan estimasi BLUE. Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana 

terdapat hubungan antar error suatu periode dengan error periode lainnya, dan 

biasanya terjadi pada data runtut waktu (time series). Untuk menguji ada atau 

tidaknya masalah autokorelasi terdapat dua cara, yang pertama dengan uji Durbin 

Watson, lalu cara lainnya dengan Breusch-Godfrey test (Ekananda, 2015:141-

142). 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah suatu gejala dimana residu dari suatu 

persamaan regresi berubah-ubah pada suatu rentang data tertentu. 
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Heteroskedastisitas sering kali muncul pada data cross section dan jarang terjadi 

pada data time series (deret waktu). Intuisinya karena data cross section dibentuk 

dari suatu individu yang berbeda-beda pada waktu tertentu. Biasanya setiap 

individu memiliki karakteristik yang dipengaruhi secara tetap oleh variabel lainnya. 

Sedangkan data time series  merupakan data yang merekam perubahan variabel 

antar waktu. Kecuali pada data panel, data deret waktu tidak dapat dipertukarkan 

urutannya seperti data individu tersebut. Jika terjadi heteroskedastisitas maka 

estimasi dengan menggunakan OLS akan tetap menghasilkan estimator yang 

unbiased dan konsisten, tetapi tidak efisien, karena tidak memiliki varian yang 

minimum (varians over estimated). Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dapat digunakan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan Goldfeld-Quandt test, 

Glejser test, Park test, atau dengan White Heteroskedasticity (Ekananda, 

2015:111-112). 

3.6.4 Uji Statistik 

3.6.4.1 Koefisien Determinasi (R-Square) 

 Kualitas hasil estimasi yang dapat digambarkan ke dalam suatu garis 

diregresi dapat diukur dari beberapa indikator, salah satunya adalah koefisien 

determinasi. Koefisien determinasi memberikan indikasi pada ketepatan garis 

regresi dengan datanya (goodness of fit). Artinya koefisien determinasi ini akan 

menggambarkan kesesuaian garis regresi yang dibentuk dengan data. Jika semua 

data terletak pada garis regresi atau dengan kata lain semua nilai ei adalah nol, 

maka garis regresi yang dihasilkan dari proses estimasi dapat dikatakan 

sempurna. Namun dalam prakteknya, garis regresi sempurna ini tidak pernah 

terjadi. Karena jika hal ini terjadi berarti bukan hasil dari proses estimasi, tetapi 

hasil dari kalkulasi (Sriyana. 2014:39). Koefisien determinasi menunjukkan 

besarnya persentasi variasi seluruh variabel terikat yang dapat diterangkan oleh 
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persamaan regresi (variasi varians independen) yang dihasilkan, sisanya 

dijelaskan oleh variasi variabel lain diluar model (Ekananda, 2015:62). 

 Secara rasional, nilai koefisien determinasi akan bernilai antara/sama 

dengan 0 dan 1. Atau secara matematis ditulis sebagai berikut: 

0 ≤  R2  ≤ 1 

Makna dari angka koefisien determinasi dapat digunakan untuk menjelaskan 

kesesuaian hasil regresi dengan datanya (goodness of fit) hasil estimasi. Semakin 

tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin baik garis regresinya karena 

semakin mampu menjelaskan data aktualnya. Sebaliknya, jika semakin rendah 

nilainya, atau mendekati angka nol maka garis regresi yang dihasilkan semakin 

buruk (Sriyani, 2014:41-42).  

3.6.4.2 Uji Statistik F 

Uji F-statistik digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F hitung dengan 

tingkat signifikansi 0,1 (α=10%). Apabila probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,1 

maka variabel dalam model secara bersama mempengaruhi variabel dependen. 

Sebaliknya, jika nilai profitabilitas F lebih besar dari 0,1, maka tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

3.6.4.3 Uji Statistik t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Uji ini berfungsi untuk menguji signifikansi konstanta dari 

setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan 

dengan melihat probabilitas nilai statistik t masing-masing variabel. Apabila nilai 
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probabilitas dari masing-masing variabel lebih kecil dari nilai derajat kebebasan 

(α=10%), maka masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika probabilitas dari masing-

masing variabel independen lebih besar dari nilai derajat kebebasan (α=10%), 

maka masing-masing variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gambaran umum objek penelitian merupakan uraian yang secara lengkap 

menggambarkan daerah penelitian. Adapun daerah yang menjadi objek penelitian 

ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Gambaran umum 

mengenai objek penelitian penting diketahui guna mengetahui potensi yang dimiliki 

daerah penelitian dan nantinya dapat berguna untuk analisis ilmiah. 

Provinsi Jawa Timur merupakan satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa 

selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur 

terletak pada 111,00 hingga 114,40 Bujur Timur dan 7,120 hingga 8,480 Lintang 

Selatan. Lokasi Provinsi Jawa Timur berada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga 

sama dengan provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Jawa Timur memiliki 

perubahan musim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan 

musim penghujan.  

Provinsi Jawa Timur memiliki luas yang mencapai 47.799,75 km2, yang 

dimana dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau 

Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan mencakup 90 persen dari seluruh 

wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 

persen. Batas daerah Provinsi Jawa Timur bagian utara berbatasan dengan Pulau 

Kalimatan atau lebih detailnya adalah Provinsi Kalimantan Selantan. Lalu di 

sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Di sebelah selatan berbatasan 

dengan perairan terbuka yaitu Samudera Hindia. Lalu untuk bagian sebelah barat, 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur ini 

terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota.  
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Jumlah penduduk pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 yaitu 

sebesar 39.292.972 jiwa. Pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan jumlah 

sebanyak 0,53 % dibandingkan tahun 2016 sebesar 39.075.152 jiwa. Kota 

Surabaya memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Timur yaitu 

2.874.699 jiwa, lalu diikuti Kabupaten Malang sebesar 2.576.596 jiwa dan 

Kabupaten Jember 2.430.185 jiwa. Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas di 

Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam angkatan kerja sebanyak 20.937.716 

jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 9.505.442 jiwa (Provinsi 

Jawa Timur Dalam Angka, 2018).  

4.2 Deskripsi Data 

4.2.1 Tenaga Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur 

 Berdasarkan Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2017, keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat diamati 

dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan (supply) dan aspek kebutuhan (demand). 

Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti 

bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja 

yang tersedia sehingga tidak ada yang menganggur. Salah satu faktor penyebab 

ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah faktor 

pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan daya serap tenaga kerja yang 

memadai. Dari sisi persediaan, terlihat bahwa kualitas pendidikan penduduk usia 

kerja masih rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai 

serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori angkatan kerja.  

 Tenaga kerja wanita merupakan jumlah penduduk wanita dalam usia kerja 

yang sedang bekerja atau terserap didalam sektor-sektor perekonomian. Dalam 

Prabowo (1993), peranan wanita dalam kegiatan ekonomi terlihat dari keinginan 
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dari wanita untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja dalam sektor-sektor 

ekonomi yang ada. Faktor-faktor pendorong wanita untuk bekerja mencari nafkah 

yang dikemukakan oleh Dochak Latief pada tahun 1990 dalam Prabowo (1993) 

yaitu ingin meringankan beban suami dan mencari kesibukan disaat anak-anak 

sudah semakin dewasa. Di Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk lebih dominan 

yang berjenis kelamin wanita. Namun jumlah tenaga kerja wanita masih dibawah 

tenaga kerja laki-laki. Jika dilihat perkembangan tenaga kerja wanita di Provinsi 

Jawa Timur, jumlahnya cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Sehingga hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketertarikan wanita untuk 

masuk kedalam sektor-sektor perekonomian.  

 

Tabel 4.1: Jumlah Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2013-2017 

 

 

 

 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Tenaga Kerja Wanita 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Pacitan 152.527 160.483 161.285 166.856 159.178 

Kab. Ponorogo 203.962 203.892 194.733 191.633 203.038 

Kab. Trenggalek 175.137 163.446 171.380 166.231 159.209 

Kab. Tulungagung 227.694 240.808 224.662 228.023 220.398 

Kab. Blitar 221.030 231.286 220.849 224.207 244.431 

Kab. Kediri 283.652 277.344 291.854 292.485 318.550 

Kab. Malang 483.943 443.783 445.084 448.744 463.055 

Kab. Lumajang 196.114 190.525 194.044 191.491 177.581 

Kab. Jember 414.688 381.332 390.292 371.041 469.114 

Kab. Banyuwangi 332.340 306.885 357.439 357.320 359.753 

Kab. Bondowoso 152.380 160.515 167.025 174.618 193.624 
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Lanjutan tabel 4.1 

Kabupaten/Kota 
Jumlah Tenaga Kerja Wanita 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Situbondo 138.120 128.496 130.195 124.345 153.931 

Kab. Probolinggo 234.346 239.543 233.237 234.600 227.775 

Kab. Pasuruan 314.707 332.844 293.500 292.477 229.487 

Kab. Sidoarjo 394.593 391.592 391.374 389.301 402.120 

Kab. Mojokerto 199.670 200.433 214.842 220.054 239.520 

Kab. Jombang 200.556 215.706 239.435 257.445 251.965 

Kab. Nganjuk 201.510 197.958 174.635 164.493 180.945 

Kab. Madiun 135.533 145.026 127.508 127.997 131.954 

Kab. Magetan 148.063 143.362 147.491 145.733 176.212 

Kab. Ngawi 186.710 168.561 161.175 146.614 155.789 

Kab. Bojonegoro 256.155 225.513 232.319 214.160 265.078 

Kab. Tuban 230.104 199.390 226.023 214.425 250.265 

Kab. Lamongan 258.266 227.910 242.087 226.575 246.855 

Kab. Gresik 232.529 215.147 207.962 221.317 253.493 

Kab. Bangkalan 192.852 201.387 211.917 221.317 219.877 

Kab. Sampang 190.586 233.589 201.848 219.636 207.660 

Kab. Pamekasan 225.420 216.243 189.387 174.317 199.238 

Kab. Sumenep 301.031 294.965 259.063 233.051 276.842 

Kota Kediri 53.255 56.641 52.664 53.596 58.831 

Kota Blitar 26.743 26.845 32.050 33.853 33.499 

Kota Malang 165.987 160.305 157.538 155.828 170.138 

Kota Probolinggo 40.779 43.919 40.305 41.194 46.031 

Kota Pasuruan 38.824 37.123 35.518 33.849 40.179 

Kota Mojokerto 26.195 24.333 26.014 25.333 28.350 

Kota Madiun 35.257 35.373 37.021 37.650 38.857 

Kota Surabaya 555.401 566.649 536.473 565.187 583.772 

Kota Batu 37.588 39.918 40.413 42.135 44.802 

Jawa Timur 7.995.128 7.729.070 7.660.641 7.621.793 8.151.396 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 

Melihat data yang dipaparkan pada tabel 4.1, Kota Surabaya menjadi 

wilayah yang paling banyak menyerap tenaga kerja wanita. Pada tahun 2013, 

jumlah tenaga kerja wanita yang terserap adalah 555.401 jiwa. Lalu pada tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

2014 mengalami kenaikan menjadi 566.649 jiwa. Namun pada tahun 2015 

mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 536.473 jiwa. Tetapi mengalami 

kenaikan kembali pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2017, jumlah tenaga 

kerja wanita yang terserap mencapai 583.772 jiwa. Setelah Kota Surabaya, 

Kabupaten Malang menjadi wilayah kedua yang menyerap tenaga kerja wanita 

terbanyak. Pada tahun 2013, jumlah tenaga kerja wanita yang terserap adalah 

483.943 jiwa. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 443.783 

jiwa. Namun pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja wanita yang terserap di 

Kabupaten Malang menjadi 463.055 jiwa.  

 

 Gambar 4.1: Persentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita yang Terserap Pada 

Sektor Formal dan Sektor Informal  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 

 Gambar 4.1 menunjukkan persentase jumlah tenaga kerja wanita yang 

terserap pada sektor formal dan sektor informal di Provinsi Jawa Timur. Menurut 

Badan Pusat Statistik, terdapat 7 status pekerjaan yaitu berusaha sendiri, 

berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, 

buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan 

pekerja keluarga/tidak dibayar. Yang termasuk kedalam sektor formal, yaitu 

berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan. Sisanya termasuk dalam 
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sektor informal.  Melihat data yang terpapar pada gambar 4.1, jumlah tenaga kerja 

wanita yang terserap di sektor informal lebih banyak dibandingkan dengan sektor 

formal, yaitu sebanyak 66%. Sedangkan sektor formal menyerap tenaga kerja 

wanita hanya 34%. Dalam Noeraini (2015), dikatakan bahwa sektor informal 

identik dengan ketidakorganisasian (unorganized), ketidakteraturan (unregulated), 

tidak terdaftar, dan merupakan tempat untuk masyarakat yang berpendidikan 

rendah dan tidak mampu untuk bersaing menuju pekerjaan di sektor formal. 

Biasanya, pekerja informal berada pada unit usaha berskala kecil, namun 

jumlahnya banyak dan seringkali menganggu ketertiban. Karakteristik lainnya 

adalah kepemilikannya oleh individu dengan menggunakan teknologi yang masih 

sederhana. Selain itu, tingkat upah yang ditawarkan pada sektor informal 

seringkali rendah karena produktifitasnya juga rendah. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa, dalam sektor informal, pendidikan tidak memiliki andil yang 

besar untuk menyeleksi tenaga kerja yang akan diserap. Lalu upah yang 

ditawarkan juga tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan, produktifitas dari tenaga 

kerja informal rendah dan biasanya tenaga kerja yang tererap dalam sektor 

informal tidak terlalu menuntut upah karena keinginan untuk bekerja lebih tinggi.  

4.2.2 Pendidikan 

 Menurut Sumarsono dalam Wijaya dkk (2014), pendidikan pada hakikatnya 

merupakan proses investasi pengembangan mutu sumber daya manusia dalam 

bentuk “manusia terdidik”. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

hal yang sangat wajib di era modern ini karena persaingan akan tenaga kerja 

semakin ketat.  Peningkatan pendidikan merupakan salah satu syarat yang paling 

penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. 

Agar tidak tertinggal dengan masyarakat dan bangsa dari negara lain, maka 
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peningkatan pendidikan menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan 

potensi dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

 Dalam Simanjuntak (1985:58), pendidikan dan latihan adalah salah satu 

faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan 

latihan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan 

keterampilan bekerja, maka dari itu akan meningkatkan produktivitas. Pada studi 

Edward F Denison dalam Simanjuntak (1985:58-59), menunjukkan bahwa 23 

persen dari pertambahan pendapatan nasional Amerika Serikat dari tahun 1929 

sampai dengan 1957 merupakan kontribusi pertambahan kualitas karyawan yang 

terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendidikan. Maka dari itu, 

pendidikan dan latihan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat 

diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja.  

 

Tabel 4.2: Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur, 2013-2017 

Kabupaten/Kota 

Rata-rata Lama Sekolah 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Pacitan 6.32 6.43 6.88 6.89 7.50 

Kab. Ponorogo 6.86 6.91 6.96 6.97 7.58 

Kab. Trenggalek 6.74 6.87 7.18 7.19 7.59 

Kab. Tulungagung 7.44 7.45 7.72 7.73 8.23 

Kab. Blitar 6.67 6.82 7.24 7.25 7.60 

Kab. Kediri 7.24 7.41 7.41 7.58 8.11 

Kab. Malang 6.59 6.66 6.73 6.98 7.64 
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Lanjutan Tabel 4.2 

Kabupaten/Kota 
Rata-rata Lama Sekolah 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Lumajang 5.88 6.03 6.04 6.05 6.83 

Kab. Jember 5.62 5.63 5.76 6.05 6.70 

Kab. Banyuwangi 6.84 6.87 6.88 6.93 7.43 

Kab. Bondowoso 5.48 5.52 5.53 5.54 6.14 

Kab. Situbondo 5.28 5.54 5.67 5.68 6.92 

Kab. Probolinggo 5.61 5.64 5.66 5.67 6.34 

Kab. Pasuruan 6,08 6,36 6,5 6,58 7.39 

Kab. Sidoarjo 10.03 10.09 10.1 10.22 10.98 

Kab. Mojokerto 7.57 7.74 7.75 7.76 8.80 

Kab. Jombang 7.4 7.52 7.59 7.68 8.44 

Kab. Nganjuk 7.15 7.31 7.33 7.34 7.87 

Kab. Madiun 6.74 6.89 6.99 7 7.99 

Kab. Magetan 7.43 7.55 7.65 7.66 8.37 

Kab. Ngawi 6.27 6.52 6.53 6.54 7.26 

Kab. Bojonegoro 5.9 6.14 6.64 6.65 7.34 

Kab. Tuban 6.14 6.18 6.2 6.25 7.13 

Kab. Lamongan 7.06 7.27 7.28 7.29 8.10 

Kab. Gresik 8.41 8.42 8.93 8.94 9.25 

Kab. Bangkalan 4.9 5.07 5.08 5.13 5.89 

Kab. Sampang 3.34 3.49 3.65 3.79 5.38 

Kab. Pamekasan 5.68 5.72 5.73 6.08 7.10 

Kab. Sumenep 4.58 4.77 4.89 5.08 6.15 

Kota Kediri 9.57 9.7 9.88 9.89 10.04 

Kota Blitar 9.53 9.81 9.87 9.88 9,74 

Kota Malang 9.82 9.97 10.13 10.14 10.27 

Kota Probolinggo 8.42 8.44 8.46 8.47 8.70 

Kota Pasuruan 9.03 9.06 9.07 9.08 9.16 

Kota Mojokerto 9.91 9.91 9.92 9.93 10.16 

Kota Madiun 10.86 10.9 11.08 11.09 11.40 

Kota Surabaya 10.05 10.07 10.24 10.44 9.85 

Kota Batu 8.34 8.41 8.44 8.45 8.97 

Jawa Timur 6.9 7.05 7.14 7.23 7.87 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (diolah) 

 Menurut data pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa adanya perbendaan 

angka rata-rata lama sekolah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

Rata-rata lama sekolah di wilayah Kota di Jawa Timur cenderung tinggi, namun 
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untuk wilayah Kabupaten cenderung rendah. Kota Madiun merupakan wilayah 

yang memiliki angka rata-rata lama sekolah paling tinggi yaitu pada tahun 2013 

sebesar 10,86 tahun dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada 

tahun 2017 mencapai 11,40 tahun. Lalu pada tahun 2017, Kota Malang menjadi 

kota berikutnya yang memiliki angka rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 10,27 

tahun, dan diikuti oleh Kota Mojokerto dengan angka rata-rata lama sekolah 

sebesar 10,16 tahun.  

Salah satu Kabupaten yang memiliki angka rata-rata lama sekolah yang 

tinggi di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sidoarjo, yang dimana lokasinya 

dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya. Pada tahun 

2013, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidoarjo adalah 10,03 tahun. Lalu 

setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan hingga pada tahun 2017 mencapai 

10,98 tahun. Lalu rata-rata lama sekolah di wilayah Kabupaten Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki angka cukup tinggi adalah Kabupaten Gresik dan Kabupaten 

Mojokerto. 

 Rata-rata lama sekolah pada provinsi Jawa Timur tahun 2013 adalah 6,9 

tahun, yang dimana rata-rata penduduk Provinsi Jawa Timur menempuh 

pendidikan hanya sampai dibangku Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2013-2017, 

adanya peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur, dari 6,9 

tahun sampai dengan 7,87 tahun. Mesikpun setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, namun peningkatannya masih belum terlalu signifikan setiap 

tahunnya.  

4.2.3 Usia Produktif Angkatan Kerja 

 Dalam Aprilyanti (2017), usia menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Usia yang masih dalam 

masa produktif akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dengan tenaga 
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kerja yang sudah berusia melebihi usia produktif atau usia tua karena kondisi fisik 

yang dimilikinya menjadi lemah dan lebih terbatas. Menurut Cahyono dalam Putri 

(2013), usia merupakan salah satu faktor yang memperngaruhi pendapatan. 

Karena dimasa usia produktif yaitu usia 15-64 tahun, semakin bertambahnya usia 

maka akan meningkatkan pendapatan, namun bergantung pula dengan jenis 

pekerjaan yang dikerjakannya. Usia berkaitan erat dengan kekuatan fisik 

seseorang, jika kekuatan fisiknya semakin menurun maka akan memperngaruhi 

produktifitasnya dan juga pendapatannya.  

 Maka dari itu, usia memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas 

seseorang. Sehingga usia dari angkatan kerja akan menjadi pertimbangan 

perusahaan-perusahaan untuk menyerap angakatan kerja. Pertimbangan akan 

usia dikarenakan kondisi fisik tenaga kerja akan memperngaruhi kinerja dari 

karyawan/tenaga kerja tersebut. Jika kondisi fisik tenaga kerja baik, maka 

pekerjaannya akan lebih maksimal dan meningkatkan produktivitas perusahaan.  

 

Tabel 4.3: Angkatan Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur menurut Golongan 

Usia, 2013-2017 

Golongan Usia 
Jumlah Angkatan Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur 

2013 2014 2015 2016 2017 

15 - 19 449.072 385.934 329.460 280.455 355.719 

20 - 24 713.760 686.356 779.363 743.940 691.018 

25 - 29 869.720 680.534 753.277 800.447 722.721 

30 - 34 1.048.979 1.010.740 827.756 827.023 857.841 

35 - 39 945.453 869.477 902.172 925.599 1.096.537 

40 - 44 1.136.748 1.055.429 1.004.957 1.004.087 957.899 

45 - 49 940.966 945.884 971.814 974.154 1.029.655 

50 - 54 839.693 896.742 875.352 849.513 948.642 
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Lanjutan tabel 4.3 

Golongan Usia 
Jumlah Angkatan Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur 

2013 2014 2015 2016 2017 

55 – 59 515.633 628.742 667.081 713.251 765.326 

60 + 741.357 891.869 925.359 914.573 1.039.086 

Total 8.201.381 8.051.707 8.018.591 8.033.042 8.464.444 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 

 

 Melihat tabel 4.3, jumlah angkatan kerja wanita di Provinsi Jawa Timur 

mengalami fluktuasi dari tahun 2013 yaitu 8.201.381 jiwa, lalu pada tahun 2014 

mengalami penurunan menjadi 8.051.707 jiwa. Pada tahun 2015 mengalami 

penurunan lagi menjadi 8.018.591 jiwa. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 

mengalami kenaikan, sehingga pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja wanita di 

Provinsi Jawa Timur sebanyak 8.464.444 jiwa.  

 Di Provinsi Jawa Timur, angkatan kerja wanita dengan golongan usia 40-

44 tahun mendominasi dari tahun 2013 sampai dengan 2016, yaitu pada tahun 

2013 sebesar 1.136.748 jiwa, lalu pada tahun 2014 sebesar 1.055.429 jiwa. 

Kemudian mengalami penurunan pada tahan 2015 dan 2016, yaitu menjadi 

1.004.087 jiwa pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 didominasi dengan 

angkatan kerja wanita golongan usia 35-39 tahun yaitu sebesar 1.096.537 jiwa dan 

diikuti dengan angkatan kerja wanita golongan usia 60+ tahun sebesar 1.039.086 

jiwa.  

4.2.4 Upah  

 Upah merupakan salah satu pendukung untuk meningkatkan produktivitas 

kerja karena upah merupakan imbalan yang akan diterima seseorang setelah 

bekerja, makin tinggi upah maka akan membuat karyawan meningkatkan 

produktivitas kerjanya (Chusna, 2013). Dalam Ganie (2017), upah merupakan 

salah satu barometer di dalam pengukuran-pengukuran berbagai macam 
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kesejahteraan. Maka dari itu, semakin tinggi upah maka akan menunjukkan 

kesejahteraan tenaga kerja tersebut semakin baik. Namun, jika tingkat upah 

rendah maka tingkat kesejahteraan tenaga kerja tersebut akan menurun. 

 Pemberian upah kepada tenaga kerja akan mendorong kinerja dari tenaga 

kerja tersebut. Semakin tinggi kinerja yang diberikan, maka akan semakin besar 

juga upah yang akan diterima. Namun pemberian upah ini bergantung dengan 

jenis pekerjaan serta disektor manakah tenaga kerja tersebut terserap. Dalam 

sektor formal, upah yang berikan tetap dan jelas peraturannya, namun untuk 

sektor informal sistem pengupahan tidak tentu atau tidak paten. Seperti yang 

sudah dibahas sebelumnya, jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur paling 

banyak terserap di sektor informal yang dimana jenis atau status pekerjannya jauh 

lebih beragam dibandingkan dengan sektor informal. Salah satu status pekerjaan 

dalam sektor informal adalah berusaha sendiri, yang dimana tenaga kerja tersebut 

menjadi pemilik usaha itu sendiri dan juga menjadi tenaga kerja juga. Sehingga 

disini, upah yang didapatkan adalah pendapatan sehari yang didapat juga. 

Pendapatan seorang pengusaha atau wirausaha tidak tentu sesuai dengan kondisi 

pasar. Sehingga di sektor informal pengaruh upah menjadi semu terhadap 

penyerapan tenaga kerja.  

 

Tabel 4.4: Upah Rata-rata Tenaga Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur, 2013-

2017   

Kabupaten/Kota 
Upah Rata-rata 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Pacitan 1.217.506 1.270.930 975.023 1.702.003 1.529.055 

Kab. Ponorogo 1.382.286 1.204.485 1.241.767 1.835.660 1.770.802 

Kab. Trenggalek 852.860 647.605 811.614 1.501.127 1.208.036 

Kab. Tulungagung 1.196.014 935.465 907.968 1.319.089 1.334.666 
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Lanjutan tabel 4.4 

Kabupaten/Kota 
Upah Rata-rata  

2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Blitar 892.634 838.490 950.979 1.704.916 1.445.087 

Kab. Kediri 1.007.540 932.277 972.522 1.457.390 1.465.596 

Kab. Malang 973.128 939.678 1.015.626 2.108.679 1.439.306 

Kab. Lumajang 944.568 825.824 599.405 1.781.719 1.405.867 

Kab. Jember 751.400 787.010 741.373 1.307.728 1.452.283 

Kab. Banyuwangi 662.494 1.097.577 786.924 1.786.433 1.334.020 

Kab. Bondowoso 1.045.106 886.964 1.108.238 1.471.298 1.089.232 

Kab. Situbondo 911.084 865.960 984.159 1.319.156 1.258.437 

Kab. Probolinggo 1.194.189 1.073.919 990.649 1.377.186 1.305.224 

Kab. Pasuruan 1.059.383 1.314.203 1.445.219 1.971.059 1.932.584 

Kab. Sidoarjo 1.809.090 1.905.589 2.035.602 2.626.683 2.733.921 

Kab. Mojokerto 1.232.315 1.565.796 1.227.054 2.041.448 1.998.183 

Kab. Jombang 1.231.235 1.119.815 1.534.033 1.309.329 1.324.590 

Kab. Nganjuk 1.043.562 1.409.525 892.975 1.114.949 1.290.944 

Kab. Madiun 1.421.764 1.490.970 1.596.529 1.707.399 1.894.871 

Kab. Magetan 1.866.296 1.887.033 1.488.948 1.947.162 2.516.834 

Kab. Ngawi 1.020.911 1.452.273 1.248.381 1.940.299 1.716.088 

Kab. Bojonegoro 942.361 663.405 1.343.364 1.583.419 1.190.267 

Kab. Tuban 1.032.585 810.419 789.093 1.774.689 1.256.977 

Kab. Lamongan 932.120 763.124 1.119.001 1.791.500 1.371.247 

Kab. Gresik 1.597.493 1.576.007 1.905.327 2.592.757 2.429.047 

Kab. Bangkalan 1.207.975 1.031.624 1.329.677 1.989.928 1.551.655 

Kab. Sampang 895.897 830.229 1.102.601 1.543.259 1.303.173 

Kab. Pamekasan 1.166.408 825.093 1.037.296 1.999.150 1.780.197 

Kab. Sumenep 1.539.813 814.601 691.856 1.513.650 1.389.843 

Kota Kediri 1.315.991 1.357.280 1.357.716 1.943.648 1.651.172 

Kota Blitar 1.347.899 1.839.537 2.234.555 2.108.272 1.884.154 

Kota Malang 1.469.438 1.086.491 1.649.137 2.501.728 2.205.104 

Kota Probolinggo 1.716.311 2.449.395 1.688.822 2.340.600 2.014.543 

Kota Pasuruan 1.780.800 2.182.139 1.358.129 2.372.243 2.065.894 

Kota Mojokerto 1.271.831 1.951.867 1.782.089 2.360.623 2.178.620 

Kota Madiun 1.463.680 903.023 1.377.369 2.647.079 2.498.382 

Kota Surabaya 1.555.915 1.559.899 1.754.059 2.813.300 2.607.191 

Kota Batu 1.013.270 877.531 1.337.055 1.875.565 1.568.514 

Jawa Timur 1.270.642 1.278.808 1.361.608 1.870.582 1.858.757 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 

 Pada tabel 4.4, ditunjukkan nominal upah rata-rata dari tenaga kerja wanita 

di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2017 pada 38 Kabupaten dan Kota. Dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, upah rata-rata di Provinsi Jawa Timur 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, upah rata-rata sebesar 1.270.642 Rupiah. 
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Lalu mengalami kenaikan tiap tahunnya sampai pada tahun 2017 sebesar 

1.858.757 Rupiah. Dengan meningkatnya jumlah upah rata-rata ini, menunjukkan 

adanya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa 

Timur.  

 Kabupaten Sidoarjo memiliki angka upah rata-rata yang tinggi jika 

dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Pada tahun 2013, besar upah rata-

rata di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.809.090 Rupiah. Lalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 menjadi 2.733.921 Rupiah. 

Walaupun pada tahun 2016 wilayah Kota Surabaya memiliki upah rata-rata yang 

paling tinggi yaitu 2.813.300 Rupiah, namun pada tahun 2017 mengalami 

penurunan menjadi 2.607.191 Rupiah.  

 Secara teori, upah memiliki hubungan yang negatif dengan penyerapan 

tenaga kerja. Hal ini dikarenakan karena perusahaan akan mempertimbangkan 

biaya yang harus dikeluarkan jika upah akan tenaga kerjanya tinggi. Namun, di 

Provinsi Jawa Timur, jumlah penyerapan akan tenaga kerja wanita mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Jumlah tenaga kerja wanita yang terserap di 

Provinsi Jawa Timur masuk kedalam sektor informal. Sektor informal merupakan 

sektor yang tidak terstruktur dan tidak ada kualifikasi yang khusus untuk 

memasukinya. Sehingga, penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur 

mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan upah rata-rata.  

4.3 Analisis Regresi 

 Analisis data serta pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan model regresi berganda dengan data panel guna 

menganalisis pengaruh dari pendidikan, usia, dan upah terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Analisis ini menggunakan program 

Eviews9 dengan menggunakan data-data besaran pendidikan dengan indikator 
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rata-rata lama sekolah, usia dengan indikator jumlah angkatan kerja wanita 

berusia produktif, upah dengan indikator upah rata-rata tenaga kerja wanita, dan 

penyerapan tenaga kerja dengan indikator jumlah tenaga kerja wanita yang 

terserap dari seluruh sektor ekonomi pada tahun 2013-2017 pada 38 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari website resmi Badan 

Pusat Statistik Jawa Timur.  

 Dalam penelitian ini uji hipotesis akan dilakukan secara parsial dan secara 

simultan. Namun sebelum melakukan uji hipotesis, harus dilakukan pengujian 

model untuk menentukan model yang akan digunakan. Pengujian tersebut terdiri 

dari tiga cara yaitu: 

1. Uji Chow (chow test), untuk memilih antara common effect model dengan 

fixed effects model 

2. Uji Hausman (Hausman test), untuk memilih antara fixed effect model  

dengan random effect model 

3. Uji Langrange Multiplier, untuk memilih antara common effect model 

dengan random effect model. 

4.3.1 Pemilihan Model  

 Dalam pemilihan model regresi data panel, uji pertama yang dilakukan 

untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan adalah uji chow atau 

chow test. Uji chow digunakan untuk memilih antara common effect model dan 

fixed effect model. Jika nilai chi-square > α 10%, maka menggunakan common 

effect model. Namun jika nilai chi-square < α 10%, maka menggunakan fixed effect 

model.   
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Setelah dilakukan pengujian, hasil chow test adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5: Hasil Chow Test 

Effects Test Prob. 

Cross-section F 0.5317 

Cross-section Chi-Square 0.3048 

Sumber: Hasil Olah Data, 2019 (dilihat lampiran 1) 

 

 Berdasarkan hasil dari chow test, diperoleh nilai probabilitas chi-square 

sebesar 0.3048 > α 10% yang berarti model yang digunakan adalah common effect 

model. 

 Selanjutnya, dilakukan pengujian dengan uji hausman (hausman test) 

untuk membandingkan fixed effect model dan random effect model. Jika nilai 

sigifikansi > α 10%, maka menggunakan random effect model dan jika nilai 

signifikan < α 10% maka menggunakan fixed effect model. Hasil dari hausman test  

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6: Hasil Hausman Test 

Test Summary Prob. 

Cross-section random 0.2709 

Sumber: Hasil Olah Data, 2019 (dilihat lampiran 2) 

 

 Berdasarkan hasil dari hausman test, didapatkan nilai signifikansi (p-value) 

dari cross section sebesar 0.2709. nilai signifikansi tersebut lebih besar dari α 10%, 

maka model regresi yang digunakan adalah random effect model. Karena hasil 

dari chow test dan hausman test menunjukkan hasil model regresi yang berbeda, 

maka harus dilakukan Uji Lagrange Multiplier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan common effect model 

atau random effect model yang tepat untuk digunakan. Jika nilai signifikansi (p-

value) > α 10%, maka model regresi yang dipilih adalah common effect model. 

Namun jika nilai signifikansi (p-value) < α 10%, maka model yang digunakan 

adalah random effect model.  Hasil dari uji lagrange multiplier adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.7: Hasil Uji Lagrange Multiplier  

 Cross-section 

Breusch-Pagan 0.258732 

(0.6110) 

Sumber: Hasil Olah Data, 2019 (dilihat lampiran 3). 

 

 Berdasarkan hasil dari uji lagrange multiplier, nilai signifikansi (p-value) dari 

cross section sebesar 0.258732. nilai signifikansi lebih besar dari α 10%, maka 

model yang paling tepat untuk digunakan adalah common effect model.  

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mnegetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independent dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode 

pengujian yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu 1) dengan meilihat nilai inflation 

factor (VIF) pada model regresi, 2) dengan membandingkan nilai koefisien 

determinasi individual (r2) dengan nilai determinasi secara serentak (R2), dan 3) 

dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index (Ekananda, 2015:95). Dalam 
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penelitian ini metode pengujian yang dilakukan adalah dengan melihat nilai 

inflation factor (VIF).  

 Berikut adalah hasil uji mutikolinearitas: 

 

Tabel 4.8: Hasil Uji Multikolinearitas 

Variable Centered VIF 

C NA 

LOG_PEND 1.603860 

LOG_USIA 1.205724 

LOG_UPAH 1.428170 

Sumber: Hasil Olah Data, 2019 (dilihat lampiran 4). 

 

 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8, dilihat bahwa nilai centered 

VIF pada masing-masing variabel lebih kecil dari angka 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel-variabel 

independent di dalam penelitian ini. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier 

berganda, model yang baik adalah model yang terbebas dari multikolinearitas atau 

asumsi multikolinearitas telah terpenuhi. 

4.4.2 Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana terdapat hubungan antar error 

suatu periode dengan error periode lainnya, dan biasanya terjadi pada data runtut 

waktu (time series). Untuk menguji ada atau tidaknya masalah autokorelasi 

terdapat dua cara, yang pertama dengan uji Durbin Watson, lalu cara lainnya 

dengan Breusch-Godfrey test (Ekananda, 2015:141-142). Dalam penelitian ini, 

pengujian yang dilakukan adalah dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

Test.  
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 Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test.  

 

Tabel 4.9: Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Prob. Chi-Square(2) 0.6360 

Sumber: Hasil Olah Data, 2019 (dilihat lampiran 5). 

 

 Berdasarkan hasil dari Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, 

diperoleh nilai probabilitas chi-square yaitu 0.6360 yang berarti lebih besar dari α 

10%, sehingga data yang digunakan terbebas dari masalah autokorelasi atau 

asumsi autokorelasi telah terpenuhi.  

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah suatu gejala dimana residu dari suatu 

persamaan regresi berubah-ubah pada suatu rentang data tertentu. Jika pada 

suatu model regeresi terjadi heteroskedastisitas maka estimasi dengan 

menggunakan OLS akan tetap menghasilkan estimator yang unbiased dan 

konsisten, tetapi tidak efisien, karena tidak memiliki varian yang minimum (varians 

over estimated). Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat digunakan 

berbagai cara, yaitu dengan menggunakan Goldfeld-Quandt test, Glejser test, 

Park test, atau dengan White Heteroskedasticity dan lain-lain (Ekananda, 

2015:111-112). Pada penelitian ini, uji yang digunakan adalah Bruesch-Pagan-

Godfrey test. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas dengan Breusch-

Pagan-Godfrey test: 
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Tabel 4.10: Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Prob. Chi-Square(3) 0.3811 

Sumber: Hasil Olah Data, 2019 (dilihat lampiran 6) 

 

 Bedasarkan hasil dari Bruesch-Pagan-Godfrey test, diperoleh nilai 

signifikansi 0.3811 yang berarti lebih besar dari α 10%, sehingga data yang 

digunakan terbebas dari heteroskedastisitas atau asumsi heteroskedastisitas telah 

terpenuhi.  

4.5 Analisis Regresi Berganda untuk Data Panel 

4.5.1 Hasil Uji Regresi Panel Common Effect Model 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari 

pendidikan (X1), usia (X2), dan upah (X3) terhadap penyerapan tenaga kerja wanita 

(Y). Setelah melakukan pemilihan model antara common effect model, fixed effect 

model, dan random effect model maka didapatkan model yang paling tepat untuk 

digunakan yaitu common effect model. Berikut adalah hasil perhitungan common 

effect model yang telah didapatkan: 

Tabel 4.11: Hasil Uji Regresi Panel Common Effect Model 

Variabel Dependen = Penyerapan Tenaga Kerja Wanita 

Variable Independen Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.574911 0.623273 0.922405 0.3575 

LOG_PEND -0.013584 0.067648 -0.200801 0.8411 

LOG_USIA 0.970657 0.017579 55.21609 0.0000 

LOG_UPAH -0.016063 0.043487 -0.369375 0.7123 

R-Squared 0.952172 
 

F-Statistic 1234.307 

Adjusted R-Squared 0.951400 Prob(F-Statistic 0.000000 

Sumber: Hasil Olah Data, 2019 (dilihat lampiran 7). 
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 Melihat tabel 4.11, yang termasuk kedalam variabel independen pada uji 

regresi panel ini adalah pendidikan, usia, dan upah. Variabel-variabel independen 

tersebut sudah di transformasikan ke dalam bentuk log, maka model regresi yang 

dihasilkan berdasarkan tabel 4.12 adalah: 

Y= 0.574911 – 0.013584 X1 + 0.970657 X2 – 0.016063 X3 +e  

4.5.2 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) menunjukkan besarnya persentasi variasi 

seluruh variabel terikat yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi (variasi 

varians independen) yang dihasilkan, sisanya dijelaskan oleh variasi variabel lain 

diluar model (Ekananda, 2015:62). Secara rasional, nilai koefisien determinasi 

akan bernilai antara/sama dengan 0 dan 1. Atau secara matematis ditulis sebagai 

berikut: 

0 ≤  R2  ≤ 1 

 Makna dari angka koefisien determinasi dapat digunakan untuk 

menjelaskan kesesuaian hasil regresi dengan datanya (goodness of fit) hasil 

estimasi. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin baik garis 

regresinya karena semakin mampu menjelaskan data aktualnya. Sebaliknya, jika 

semakin rendah nilainya, atau mendekati angka nol maka garis regresi yang 

dihasilkan semakin buruk (Sriyani, 2014:41-42).  

 Berdasarkan hasil yang didapatkan, diketahui nilai adjusted R-Square 

sebesar 0.952172 atau 95,21%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi 

akan variabel independen, yaitu pendidikan, usia, dan upah berkontribusi terhadap 

variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja wanita sebesar 95,21% dan 

sisanya sebesar 4,79% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.  
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4.5.3 Uji Statistik F 

 Uji F-statistik digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F hitung dengan 

tingkat signifikansi 0,1 (α=10%). Apabila probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,1 

maka variabel dalam model secara bersama mempengaruhi variabel dependen 

dan sebaliknya.  

 Berdasarkan pada tabel 4.11, menunjukkan besarnya nilai probabilitas F 

hitung yaitu 0,000000 < 0,1. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

variabel-variabel independent yaitu pendidikan, usia, dan upah memliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja wanita.  

4.5.4 Uji Statistik t 

 Uji ini berfungsi untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat 

probabilitas nilai statistik t masing-masing variabel. Apabila nilai probabilitas dari 

masing-masing variabel lebih kecil dari nilai derajat kebebasan (α=10%), maka 

masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen dan sebaliknya.  

a. Variabel pendidikan menunjukkan tanda negatif 0,013584 dan memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0,8411 > 0,1, maka variabel pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja wanita sektor informal 

di Provinsi Jawa Timur.  

b. Variabel usia menunjukkan tanda posisif 0.970657 dan memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.0000 < 0,1, maka variabel usia memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di 

Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan usia 
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sebesar 1% akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja 

wanita sektor informal di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,970657%. 

c. Variabel upah menunjukkan tanda negatif 0,016063 dan memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.7123 > 0,1, maka variabel upah tidak 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja wanita sektor informal 

di Provinsi Jawa Timur.  

4.6 Interpretasi Hasil dan Pembahasan 

4.6.1 Hubungan Variabel Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Wanita 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses investasi pengembangan 

mutu sumber daya manusia dalam bentuk “manusia terdidik”. Total pengeluaran 

pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan dan kesehatan menjadi 

tolak ukur yang menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas 

sumber daya manusia. Negara maju yang melakukan investasi pada sumber daya 

mausianya sangat menentukan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi riil. 

Pendidikan adalah faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan karir 

seseorang (Sumarsono dalam Wijaya, 2014). 

Dalam Fahmi (2015), dikatakan bahwa pendidikan akan meningkatkan 

kualitas serta produktivitas dari seorang tenaga kerja. Pendidikan yang tinggi akan 

menarik perusahaan-perusahaan untuk menyerap tenaga kerja tersebut. Disatu 

sisi, pendidikan dari seorang akan tenaga kerja juga akan menentukan upah yang 

akan diterimanya. Sehingga dalam hal ini perusaahan juga akan 

mempertimbangkan tenaga kerja dengan latar pendidikan apa yang dibutuhkan. 
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Gambar 4.2: Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Timur, 2013-2017 

  

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019 (diolah). 

 

Di Provinsi Jawa Timur, rata-rata lama sekolah masih tergolong rendah, 

yaitu pada tahun 2013 berada diangka 6.9 tahun yang artinya masih banyak 

penduduk di Provinsi Jawa Timur yang lulusan Sekolah Dasar saja. Pada tahun 

2014, rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan 

menjadi 7,05 tahun. Sampai pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah di Provinsi 

Jawa Timur mengalami peningkatan sampai pada angka 7,87 tahun. Walaupun 

setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak terlalu 

signifikan. pada  

Berdasarkan hasil pengujian, variabel pendidikan menunjukkan hasil yang 

negatif terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur dengan 

nilai probabilitasnya sebesar  0,8411 > 0,1, yang dimana peningkatan atau 

penurunan dari rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Djupiansyah Ganie (2017) yang dimana pendidikan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang ditentukan, yaitu pendidikan 

6,9
7,05 7,14 7,23

7,87

6

6,5

7

7,5

8

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

RATA-RATA LAMA SEKOLAH 

Series 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa 

Timur.  

Pendidikan pada dasarkan akan menunjukkan kualitas serta produktivitas 

dari sumber daya manusia. Namun, pendidikan disini memiliki sifat yang formal, 

sehingga dalam hal ini produktivitas akan tenaga kerja juga bergantung dari faktor-

faktor lain. Dalam sektor informal, pendidikan memiliki peran yang tidak terlalu 

signifikan karena untuk memasuki sektor informal tidak ada syarat khusus atau 

kualifikasi yang terlalu spesifik jika dibandingkan dengan sektor formal. Di Provinsi 

Jawa Timur, sektor informal masih mendominasi dalam hal penyerapan tenaga 

kerja wanita, dapat dilihat pada gambar 4.1 yang dimana 66% tenaga kerja wanita 

di Provinsi Jawa Timur terserap didalam sektor informal. Berdasarkan Badan 

Pusat Statistik dari 7 status pekerjaan, 5 diantara masuk kedalam sektor informal 

dan sisanya masuk kedalam sektor formal. Lalu, melihat hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Isti’Any dan Pitoyo (2016), yang dimana jumlah tenaga kerja wanita 

pada sektor informal lebih didominasi oleh wanita dengan tingkat pendidikan yang 

rendah atau dibawah SMA/K. Karena rendahnya pendidikan inilah, wanita lebih 

memilih untuk masuk kedalam sektor informal yang dimana tidak dibutuhkannya 

tingkat pedidikan yang tinggi. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini merupakan 

penelitian lanjutan untuk penelitian yang telah dilakukan oleh Isti’Any dan Pitoyo 

(2016), yang dimana tenaga kerja wanita yang memiliki pendidikan rendah akan 

memiih untuk memasuki sektor informal. Sektor informal masih menjadi lapangan 

pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja wanita. 
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Gambar 4.3: Persentase Tenaga Kerja Wanita Provinsi Jawa Timur, 2013-

2017. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 

 

 Pada gambar 4.2, dari tahun 2013 sampai dengan 2017 jumlah tenaga 

kerja wanita yang terserap lebih dominan pada sektor informal. Pada tahun 2013, 

jumlah tenaga kerja wanita yang terserap kedalam sektor informal adalah 71% dan 

sisanya sebesar 29% masuk kedalam sektor formal. Lalu pada tahun 2015, 

persentase tenaga kerja wanita yang terserap pada sektor informal menurun 

menjadi 68% dan persentase sektor formal meningkat menjadi 32%. Tenaga kerja 

wanita yang terserap pada sektor informal setiap tahunnya mengalami penurunan, 

namun jumlahnya masih tetap lebih dominan jika dibandingkan dengan sektor 

formal. Kenaikan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal bisa terdorong dari 

berbagai faktor, salah satunya karena adanya isu kesetaraan gender yang dimana 

hak-hak wanita disamakan dengan pria. Disini wanita dapat memilih jenis 

pekerjaan yang diinginkannya secara bebas namun tetap dibawah undang-

undang dan peraturan yang ada. Dengan adanya isu kesetaraan gender, 

perempuan juga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

sehingga perusahaan juga akan tertarik untuk menyerapnya. Berkembangnya 
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jumlah tenaga kerja wanita yang terserap pada sektor formal, menunjukkan bahwa 

isu kesetaraan gender memiliki pengaruh untuk mendorong tenaga kerja wanita 

agar mendapatkan pekerjaan yang lebih menjamin untuk masa depannya. Dalam 

sektor formal, persaingan tenaga kerja lebih ketat jika dibandingkan dengan sektof 

informal. Hal ini dikarenakan pada sektor formal kualifikasi seperti pendidikan 

terakhir yang ditempuh atau pengalaman bekerja sangat dibutuhkan. 

4.6.2 Hubungan Variabel Usia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita 

 Usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas 

seseorang dalam bekerja. Usia yang masih dalam masa produktif akan memiliki 

tingkat produktivitas yang lebih tinggi dengan tenaga kerja yang sudah berusia 

melebihi usia produktif atau usia tua karena kondisi fisik yang dimilikinya menjadi 

lemah dan lebih terbatas (Aprilyanti, 2017). Usia produktif tenaga kerja umumnya 

adalah 15 sampai dengan 64 tahun.  

 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12, variabel usia memiliki tanda 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur dengan 

nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 < 0,1%, yang dimana peningkatan atau 

penurunan dari usia akan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan pada variabel usia sebesar 1% 

akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur 

sebesar 0.970657%. hasil penelitian ini berarti memenuhi hipotesis yang telah 

ditentukan yaitu usia akan beperngaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja 

wanita di Provinsi Jawa Timur. 

 Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam 

Simanjuntak. Dalam Simanjuntak (1985:40), peningkatan tingkat partisipasi kerja 

sejalan atau berhubungan positif dengan pertambahan usia yang dipengaruhi oleh 

dua hal. Pertama, semakin tinggi usia, maka semakin kecil proporsi penduduk 
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yang bersekolah. Dengan kata lain, proporsi penduduk yang sedang bersekolah 

pada usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk pada usia dewasa. 

Sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap akan lebih banyak yang berusia 

dewasa. Lalu yang kedua semakin tua seseorang, rasa akan tanggung jawab 

terhadap keluarga akan semakin besar. Semakin banyaknya penduduk dalam usia 

muda, terutama yang belum menikah, maka penduduk tersebut akan menjadi 

tanggungan dari orang tuanya walaupun tidak sedang bersekolah. Sebaliknya, 

orang yang lebih dewasa, terutama yang sudah menikah, diharuskan untuk 

bekerja untuk memenuhi kebutuhannya serta keluarganya. Dan terdapat beberapa 

tenaga kerja yang diharuskan untuk bekerja dalam waktu yang lama.  

 

Gambar 4.4: Jumlah Angkatan Kerja dalam Usia Produktif di Provinsi Jawa 

Timur, 2013-2017 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 

 Melihat gambar 4.4, dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja pada usia 

produktif mengalami fluktuasi dalam periode 5 tahun, 2013 sampai dengan 2017 

di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013, jumlah angkatan kerja pada usia 

produktif sebesar 8.201.381 jiwa. Lalu pada 2014 dan 2015 jumlah angkatan kerja 

wanita pada usia produktif mengalami penurunan hingga pada tahun 2015 menjadi 
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8.018.591 jiwa. Lalu pada tahun 2016 sampai tahun 2017 jumlah angkatan kerja 

wanita pada usia produktif di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah 

hingga mencapai 8.464.444 jiwa pada tahun 2017.  

 

Gambar 4.5: Perbandingan Jumlah Angkatan Kerja Wanita pada Usia 

Produktif dan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Wanita di 

Provinsi Jawa Timur, 2013-2017 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 

Melihat gambar 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa usia produktif memiliki pola 

fluktuasi yang sama dengan penyerapan tenaga kerja selama tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013, jumlah angkatan 

kerja wanita berusia produktif sebesar 8.201.381 jiwa dan tenaga kerja wanita 

yang terserap sebesar 7.995.126 jiwa. Lalu pada tahun 2014 sampai dengan 2015, 

keduanya mengalami penurunan hingga menjadi 8.051.707 jiwa untuk jumlah 

angkatan kerja berusia produktif dan 7.660.641 jiwa untuk tenaga kerja wanita 

yang terserap pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2016 sampai tahun 2017, 

keduanya mengalami kenaikan hingga pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja 

berusia produktif mencapai 8.464.444 jiwa dan tenaga kerja wanita yang terserap 

mencapai 8.151.396 jiwa. Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, bahwa usia produktif memiliki hubungan yang positif terhadap 
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penyerapan tenaga kerja dan peningkatan atau penurunan dari usia pada masa 

produktif akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja wanita yang ada di 

Provinsi Jawa Timur. 

4.6.3 Hubungan Variabel Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita 

 Dalam Ganie (2017), upah merupakan salah satu barometer di dalam 

pengukuran-pengukuran berbagai macam kesejahteraan. Maka dari itu, semakin 

tinggi upah maka akan menunjukkan kesejahteraan tenaga kerja tersebut semakin 

baik. Namun, jika tingkat upah rendah maka tingkat kesejahteraan tenaga kerja 

tersebut akan menurun.  

 Berdasarkan hasil pengujian, variabel upah memiliki tanda yang negatif 

terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur dan memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.7123 > 0,1. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa  

peningkatan atau penurunan upah rata-rata tidak berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan hipotesis yang ditentukan, yaitu upah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur.  

Menurut Sumarsono dalam Wijaya, dkk (2014), upah dapat diartikan 

sebagai sejumlah dana yang dikeluarkan seorang pengusaha untuk membayar 

tenaga kerja setelah melakukan pekerjaannya, yaitu menghasilkan suatu produk. 

Upah pada dasarnya adalah sumber utama penghasilan seseorang, maka dari itu, 

upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya dengan 

wajar (Simanjutak, 1985:113). Sehingga, upah merupakan sebuah imbalan yang 

diterima oleh tenaga kerja setelah melakukan pekerjaannya. Upah yang diterima 

oleh tenaga kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tenaga kerja 

tersebut atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.   
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Gambar 4.6: Upah Rata-rata Tenaga Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur, 

2013-2017 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 

 Melihat gambar 4.6, upah rata-rata tenaga kerja wanita cenderung 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, upah rata-rata tenaga 

kerja wanita di Provinsi Jawa Timur sebesar 1.270.642 Rupiah. Lalu pada tahun 

2013 sampai denan tahun 2015 mengalami peningkatan hingga mencapai 

1.870.582 Rupiah pada tahun 2015. Namun pada tahun 2017, upah rata-rata 

tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan menjadi 

1.858.757 Rupiah. Jika melihat upah rata-rata secara keseluruhan di 38 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tabel 4.4, Kabupaten Sidoarjo 

memiliki angka upah rata-rata yang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah-

wilayah lainnya. Pada tahun 2013, besar upah rata-rata di wilayah Kabupaten 

Sidoarjo sebesar 1.809.090 Rupiah. Lalu mengalami peningkatan setiap tahunnya 

hingga pada tahun 2017 menjadi 2.733.921 Rupiah. Kabupaten Sidoarjo secara 

wilayah memiliki pabrik-pabrik industri besar yang dibilang cukup banyak. Hal ini 

menyebabkan upah rata-rata pada daerah tersebut tinggi karena wilayahnya yang 

merupakan Kawasan industri.  
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 Upah pada dasarkan memiliki hubungan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap, maka akan menurunkan 

jumlah upah yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan perusahaan juga harus 

mengestimasikan biaya-biaya untuk input serta output-nya. Namun teori ini lebih 

condong untuk penyerapan tenaga kerja pada sektor formal. Pada sektor informal, 

upah tidak menjadi hal yang selalu dipertimbangkan. Karena pada sektor informal 

dibagi atas beberapa status pekerjaan yang dimana salah satunya adalah 

berusaha sendiri. Dalam hal ini pemilik usaha memiliki peran ganda menjadi 

tenaga kerja juga. Pada gambar 4.1, jumlah tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa 

Timur yang terserap di sektor informal lebih banyak dibandingkan dengan sektor 

formal, yaitu sebanyak 66%. Sedangkan sektor formal menyerap tenaga kerja 

wanita hanya 34%.  

Dalam Sari (2016), ILO memaparkan ciri-ciri dari pekerjaan sektor informal, 

yaitu: (a) Seluruh aktivitasnya bergantung pada sumberdaya sekitar, (b) Skala 

usahanya relatif kecil dan merupakan usaha keluarga, (c) Aktivitasnya ditopang 

oleh teknologi tepat guna dan bersifat padat karya, (d) Tenaga kerjanya terdidik 

atau terlatih dalam pola-pola tidak resmi, (e) Seluruh aktivitasnya berada di luar 

jalur yang diatur oleh Pemerintah, dan (f) aktivitasnya bergerak dalam pasar 

sangat bersaing. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa sektor informal merupakan 

sektor ekonomi yang mudah dan paling banyak menyerap tenaga kerja, 

khususnya tenaga kerja wanita. Terdapat beberapa faktor yang mendorong wanita 

untuk masuk kedalam dunia kerja, salah satunya adalah tuntutan karena 

pendapatan keluarga yang kurang mencukupi. Peneliti sepakat dengan 

pernyataan dari Sari (2016) yang mengatakan bahwa karena adanya 

perkembangan kebutuhan rumah tangga, perempuan terdorong untuk masuk 

kedalam sektor perekonomian. Didalam penelitiannya, wanita yang bekerja 

memiliki peran ganda juga menjadi ibu rumah tangga yang harus mengurus 
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pekerjaan rumah dan anak. Sehingga tenaga kerja perempuan lebih cenderung 

memilih pekerjaan yang jam kerjanya memiliki fleksibelitas, yang dimana terdapat 

pada sektor informal. Dengan tujuan untuk membantu memenuhi pendapatan 

keluarga, upah tidak menjadi hal yang selalu dipertimbangkan dalam sektor 

informal.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh pendidikan, usia, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja 

wanita di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pendidikan yang dimana adalah pendidikan formal tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa 

Timur. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja wanita yang terserap di 

Provinsi Jawa Timur lebih didominasi pada sektor informal. Dalam sektor 

informal, pendidikan tidak menjadi hal yang terlalu dipertimbangkan. Karena 

pendidikan dalam sektor informal dapat ditemukan dari pola yang berbagai 

kegiatan lain, atau tidak harus dari pendidikan formal.  

2. Usia memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Artinya, setiap kenaikan usia pada 

batas usia produktif akan meningkatkan jumlah tenaga kerja wanita yang 

terserap di Provinsi Jawa Timur. Angkatan kerja yang bertambah usia dalam 

masa produktif akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk 

keluarganya maupun diri sendiri. Sehingga akan mendorong keinginan 

seorang angkatan kerja untuk bekerja.  

3. Upah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya, jumlah tenaga kerja wanita yang terserap di Provinsi Jawa Timur 

lebih didominasi pada sektor informal. Dalam sektor informal, upah tidak 

menjadi faktor yang mempengaruhi, karena jam kerjanya lebih fleksibel jika 
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dibandingkan pada sektor formal. Selain itu, sektor informal tidak memiliki pola 

yang terikat, sehingga disini upah bergantung dengan kondisi serta pekerjaan 

yang dilakukan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pendidikan formal tidak menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu, pendidikan non-

formal seperti pelatihan atau kursus-kursus sebaiknya lebih diprioritaskan 

untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja wanita.  

2. Semakin bertambahnya usia dalam batas usia produktif, tenaga kerja wanita 

akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sehingga lebih baik dilakukannya perluasan lapangan 

pekerjaan untuk angkatan kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. 
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