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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kecenderungan penduduk lanjut usia di Jawa Tengah untuk bekerja dan
tidak bekerja serta menganalisis kecenderungan pekerja lanjut usia di Jawa Tengah
untuk bekerja full-time (>35 jam) dalam seminggu dan bekerja part-time (<35 jam)
dalam seminggu. Hal ini berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi yang
meliputi umur, pendidikan, pengeluaran rumah tangga, jenis kelamin, tingkat
kesehatan dan status kawin. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
diperoleh melalui SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) di Jawa Tengah pada
tahun 2018. Adapun metode yang digunakan adalah analisis regresi probit.
Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan
jumlah responden SUSENAS 2018 yang didistribusikan sebanyak 12115 rumah
tangga. Dengan jumlah responden penduduk lanjut usia 60 tahun keatas sebesar
1971 penduduk dan pekerja lanjut usia sebanyak 1061 penduduk. Dengan
menggunakan dua model probit yaitu variabel dependen model pertama adalah
bekerja dan tidak bekerja. Sedangkan variabel dependen model kedua bekerja fulltime dan part-time.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan penduduk lanjut usia
untuk bekerja di Provinsi Jawa Tengah adalah penduduk lanjut usia yang berjenis
kelamin laki-laki, penduduk lanjut usia dengan status menikah dan kesehatan yang
relatif baik. Sedangkan kecenderungan penduduk lansia untuk tidak bekerja adalah
lansia yang memiliki umur semakin tua, pendidikan yang semakin tinggi serta tingkat
pengeluaran

rumah

tangga

yang

tinggi.

Pada

model

kedua berdasarkan jam kerja, penduduk lanjut usia yang memilih bekerja full-time
adalah pekerja lansia yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan pekerja lansia yang
memilih bekerja part-time adalah pekerja lansia yang umurnya semakin meningkat.

Kata kunci: partisipasi penduduk lanjut usia, bekerja, tidak bekerja, full-time (>35 jam
perminggu), part-time (<35 jam perminggu).

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the tendency of the elderly
population in Central Java to work and not work and analyze the tendency of elderly
workers in Central Java to work full-time (> 35 hours) a week and work part-time ( <35
hours) a week. This is based on demographic and economic characteristics which
include age, education, household expenditure, gender, health level and marital
status. This study uses secondary data obtained through SUSENAS (National SocioEconomic Survey) in Central Java in 2018. The method used is probit regression
analysis.
The population used in this study is in accordance with the number of SUSENAS 2018
respondents distributed by 12115 households. With the number of respondents aged
60 years and older by 1971 residents and elderly workers as many as 1061 residents.
By using two probit models namely the dependent variable the first model is working
and not working. Whereas the dependent variable of the second model works full-time
and part-time.
The results of this study indicate that the tendency of the elderly population to work in
Central Java Province is an elderly population of male sex, an elderly population with
a relatively good marital status and health. While the tendency of the elderly population
to not work is the elderly who have an older age, higher education and a high level of
household expenditure. In the second model based on working hours, the elderly who
choose to work full-time are elderly workers who are male. Whereas older workers
who choose to work part-time are elderly workers whose age is increasing.

Keywords: participation of the elderly, working, not working, full-time (> 35 hours per
week), part-time (<35 hours per week).
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada umumnya, pembangunan merupakan suatu upaya mencapai pertumbuhan
kesejahteraan sosial dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk
pengembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Arsyad, 2004). Untuk mencapai
kesejahteraan sosial tersebut maka diperlukan usaha peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan juga dapat
diartikan sebagai suatu jenis perubahan sosial yang dikaitkan dengan proses
pembangunan masyarakat dimana munculnya ide-ide baru dan diperkenalkan pada
suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan
yang lebih tinggi (Rogers and Shoemaker, 1971). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pembangunan adalah taraf hidup masyarakat
yang sejahtera dimana perlunya memperhatikan kualitas sumber daya secara
berkelanjutan. Dan untuk dapat mencapai pembangunan tersebut, maka kebijakan
pemerintah dalam merancang program pembangunan seharusnya berwawasan
kependudukan.
Pembangunan yang berwawasan kependudukan yaitu pembangunan yang berpusat
pada penduduk (people centered development) yang artinya bahwa pembangunan
harus memperhatikan kondisi dan dinamika penduduk. Data kependudukan serta
informasi mengenai pendudukan harus dipertimbangkan mulai dari jumlah,
pertumbuhan, struktur umur, persebaran, maupun kualitas penduduk (BKKBN, 2013).
Dengan memperhitungkan kemampuan penduduknya, maka pembangunan ekonomi
suatu negara dapat dilaksanakan sehingga seluruh penduduk dapat berpartisipasi

aktif dalam dinamika pembangunan. Sehingga pembangunan ekonomi suatu negara
dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya atau dapat
dikatakan peningkatan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama
pemerintah.
Menurut Simanjuntak (2005) sumber daya manusia memiliki dua arti yaitu (a)
sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam
proses produksi. Dan (b) sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu
bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Melalui dua pengertian
tersebut mengandung aspek kuantitas dimana diperlukannya jumlah penduduk untuk
bekerja dan menghasilkan. Selain memperhatikan kuantitas dari sumber daya
manusia, diperlukannya kualitas sumber daya manusia agar dapat menciptakan
pembangunan yang lebih maju. Salah satu indikator peningkatan sumber daya
manusia adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup suatu negara.
Gambar 1.1: Angka Harapan Hidup Indonesia

Sumber: Proyeksi Data Penduduk Indonesia, 2013

Pada SP71, persentase Angka Harapan Hidup laki-laki sebesar 44,20 meningkat
menjadi 70,0 pada SUPAS 2015. Sedangkan Angka Harapan Hidup perempuan
sebesar 47,17 pada SP71 meningkat menjadi 73,92 pada SUPAS 2015. Hal ini
menunjukkan trend Angka Harapan Hidup di Indonesia yang positif. Badan Pusat
Statistik Indonesia menyajikan data proyeksi angka harapan hidup Indonesia menurut
provinsi dari tahun 2010-2035. Data tersebut dapat dilihat melalui tabel 1.1 berikut:
Tabel 1.1: Proyeksi Angka Harapan Hidup Indonesia Menurut Provinsi
(2010-2035)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Provinsi dengan peningkatan usia harapan hidup tertinggi ditempati oleh
Daerah Istimewa Yogyakarta dimana tahun 2010, memiliki angka harapan hidup
sebesar 74,3 tahun dan pada tahun 2035 mencapai 75,4 tahun. Usia harapan hidup
terbesar kedua ditempati oleh provinsi Kalimantan Timur dimana pada tahun 2010
menunjukkan angka harapan hidup 73,2 tahun dan diproyeksikan pada tahun 2035
akan mencapai 75,3 tahun. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan angka harapan
hidup terbesar ketiga dimana pada tahun 2010, usia harapan hidupnya 73 tahun dan
meningkat secara berturut-turut menjadi 75,1 tahun pada tahun 2035. Dari ketiga
provinsi tersebut, memiliki proyeksi usia harapan hidup jauh diatas rata-rata usia
harapan hidup Indonesia yang hanya 72,2 tahun.
Melalui tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya usia
harapan hidup penduduk menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat
dari tahun ke tahun. Awalnya proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia relatif rendah
yaitu sekitar 4,5 persen di tahun 1971, kemudian pada tahun 1990 meningkat menjadi
6,6 persen dan pada tahun 2013 proporsi penduduk lanjut usia yaitu 7,59 persen
hingga tahun 2020 proyeksi penduduk lanjut usia diprediksi mencapai 11 persen
(BPS).
(BPS (2013) menyatakan apabila jumlah penduduk 60 tahun ke atas telah mencapai
lebih dari 10% dari total penduduk Indonesia, struktur usia penduduk Indonesia dapat
dikategorikan dalam struktur penduduk tua (population ageing). Population Ageing
atau penuaan populasi adalah peningkatan proporsi jumlah penduduk lanjut di suatu
wilayah atau negara. Para ahli demografi mengistilahkan suatu negara atau wilayah
mengalami penuaan penduduk ketika proporsi penduduk yang berusia lanjut dari
suatu wilayah mengalami peningkatan (Ortman, 2014). Untuk dapat melihat struktur

penduduk di negara Indonesia, BPS menyajikan data proyeksi proporsi penduduk
lanjut usia di Indonesia pada tabel 1.2 berikut:
Tabel 1.2: Proporsi Proyeksi Penduduk Umur 60+ di Indonesia Menurut Provinsi

.
Sumber: BPS, 2013

Melalui tabel 1.2, pada tahun 2010 proporsi penduduk tua paling tinggi terdapat di
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12,88 persen penduduk lanjut usia. Kemudian
diikuti provinsi Jawa Timur dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun keatas
mencapai 10,35 persen dan provinsi Jawa Tengah dengan proporsi 10,32 persen.
Namun, dalam proyeksi yang dilakukan BPS pada tahun 2035, Jawa Tengah akan
menempati posisi pertama dengan proporsi penduduk lanjut usia terbesar di
Indonesia secara signifikan sebesar 20,58 persen.
Banyaknya jumlah lansia dapat diartikan sebagai keberhasilan pembangunan
manusia dengan indikator bertambahnya usia harapan hidup. Ketika memasuki usia
senja, kebutuhan hidup lansia tidak menurun malah justru meningkat akibat
penurunan fisik dan mental yang mengeluarkan biaya pengobatan lebih besar.
Sehingga, dalam pemenuhan kebutuhannya lansia sering bergantung pada penduduk
usia 15-64 tahun yang diasumsikan telah bekerja. Hal ini dinamakan munculnya rasio
beban ketergantungan (dependency ratio) dimana menunjukkan bahwa usia produktif
menangung beban ekonomi bagi penduduk umur tidak produktif. Sehingga,
persentase lansia yang kian meningkat setiap tahunnya berimplikasi tidak hanya pada
kehidupan lansia semata, akan tetapi berdampak pula kepada usia produktif yang
menanggung beban.
Pada tahun 2017 rasio beban ketergantungan lansia mengalami peningkatan selama
satu windu terakhir menjadi 14,02 persen yang artinya bahwa setiap 100 orang
penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang penduduk lansia.

Gambar 1.1: Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Indonesia, 2010-2017
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 penduduk usia 60 tahun
keatas yang merupakan kategori lanjut usia, dianggap telah mengalami penurunan
produktivitas. Kemunduran fisik, mental, dan sosial merupakan proses alami penuaan
sebagai akibat dari bertambahnya usia (Hermawati, 2015). Akibat dari kemunduran
ini, akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi dan sosial mereka. Mason dan Lee
(2011) mengungkapkan bahwa penduduk lansia termasuk penduduk yang
mengonsumsi lebih banyak sumber daya daripada yang dapat dihasilkan sendiri.
Kelompok lansia kadang dianggap tidak lebih dari sekedar beban kelompok usia
produktif. Padahal sebenarnya para lansia masih berpotensi dalam proses produksi.
Tidak dipungkiri banyak para lansia sering dijadikan pengayom atau penasehat dalam
berbagai bidang sesuai dengan keahliannya.

Lansia juga sepantasnya memiliki

kesempatan yang sama untuk bekerja. Seperti yang sudah diatur dalam UU No.13

tahun 1998 pasal 5, dimana dinyatakan bahwa lansia diberikan hak untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial yang salah satunya merupakan pelayanan
kesempatan kerja.
Pada tahun 2017, persentase lansia bekerja mencapai 47,92 persen (Sakernas,
2017). Hal ini membuktikan bahwa hampir separuh dari lansia di Indonesia masih aktif
bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau sebagai aktualisasi diri. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja dari lansia cukup tinggi dan sebagian
penduduk lansia masih mampu bekerja secara produktif untuk memenuhi kehidupan
rumah tangganya (Hermawati: 2015).
Oleh karena itu, tingkat partisipasi kerja merupakan salah satu faktor yang harus
diperhitungkan dalam pembangunan nasional. Tingkat partisipasi kerja adalah ukuran
yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia
kerja. Partisipasi kerja lansia yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sesuai
dengan kondisi masing-masing individu. Melalui data yang disajikan oleh BPS tahun
2017, ada 19 provinsi di Indoensia yang memiliki struktur penduduk tua. Tiga
diantaranya adalah DI Yogyakarta (13,81 persen), Jawa Tengah (12,59 persen) dan
Jawa Timur (12,25 persen).
Akan tetapi, berdasarkan proyeksi data yang disajiikan ternyata Jawa Tengah
diperkirakan akan menempati posisi pertama sebagai provinsi yang memiliki
penduduk lansia terbanyak dengan proporsi sebesar 20,58 persen (tabel 1.2) pada
tahun 2035. Data ini berbanding positif dengan proyeksi angka harapan hidup Provinsi
Jawa Tengah sebagai provinsi yang memiliki angka harapan hidup tertinggi di
Indonesia. Dan diprediksikan angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah akan

mencapai 75,1 persen (tabel 1.1) pada tahun 2035. Provinsi yang memiliki penduduk
lansia terbanyak di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Tengah, ternyata memiliki Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan pada
tabel persentase penduduk lansia menurut jenis kegiatannya.
Tabel 1.3: Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatannya dan
Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2016-2017
2016

2017

Jenis
Laki-

Perempuan L+P

Laki-laki

Perempuan L+P

38,22

50,19

65,56

37,71

50,86

Menganggur 0,58

0,58

0,58

0,84

0,54

0,68

Mengurus

11,77

43,66

28,78

14,97

45,63

31,15

Lainnya

23,77

17,54

20,45

18,63

16,12

17,30

TPT

0,89

1,50

1,14

1,26

1,42

1,32

TPAK

64,46

38,80

50,77

66,40

38,25

51,54

Kegiatan
laki
Bekerja

63,88

RT

Sumber: Sakernas 2016-2017

Berdasarkan tabel 1.3, pada kelompok usia tua yang seharusnya telah memasuki
masa pensiun, namun dari hasil Sakernas tersebut menunjukkan persentase sebesar
50,77 persen pada tahun 2016. Yang artinya, lebih dari separuh dari total penduduk
kelompok umur 60 tahun ke atas masih bekerja.

Kemudian pada tahun 2017,

persentase tersebut meningkat menjadi 51,54%. Sehingga dapat dikatakan, bahwa
lansia di Provinsi Jawa Tengah masih banyak yang produktif dalam melakukan

kegiatan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa lansia memiliki andil dalam
perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Chung dan Magginson (1981) ada dua faktor yang menyebabkan munculnya
motivasi untuk bekerja, yakni faktor individu dan faktor organisasional. Faktor individu
meliputi: kebutuhan (needs), tujuan (goals) dan sikap (attitude) serta kemampuan
(abilities). Dan faktor organisasional meliputi: gaji (pay), keamanan pekerjaan
(jobsecurity), sesama pekerja (co-workers), pengawasan (supervision), pujian (praise)
dan pekerjaan itu sendiri.
Banyaknya lansia yang masih bekerja disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang
relatif masih besar, serta secara fisik dan mental lansia mampu melakukan kegiatan
ekonomi sehari-hari dengan bekerja. Kesehatan tentu saja mempengaruhi
produktivitas kerja yaitu menyangkut kualitas dan kemampuan fisik individu pekerja.
Hubungan kualitas dan kemampuan fisik sejalan dengan peningkatan produktivitas
kerja (Simanjuntak, 1985 : 32). Dalam hal ini, penduduk lansia memilih bekerja
dikarenakan faktor kesehatan yang cukup baik.
Faktor lain juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi kerja adalah pendidikan.
Variabel pendidikan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama
memiliki penguruh yang signifikan (Todaro & Smith, 2003). Simanjuntak (2005)
menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang memiliki pengaruh positif terhadap
keputusan seseorang untuk bekerja. Terutama bagi penduduk lanjut usia yang
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu saja akan memilih untuk bekerja daripada
tinggal di rumah.

Sedangkan Kalwij dan Vermeulen (2005) menyimpulkan bahwa lansia dengan jenis
kelamin laki-laki lebih banyak bertahan di dunia kerja meskipun memiliki tingkat
pendidikan yang sama dengan perempuan. Rendahnya tingkat partisipasi kerja lansia
perempuan pada tabel 1.3 sebesar 38,25 persen dibandingkan laki-laki yang sebesar
66,40 persen mungkin disebabkan oleh faktor yang mencakup norma-norma sosial
serta pendidikan. Perempuan lebih banyak memilih untuk mengurus pekerjaan rumah
tangga
Kemudian, kondisi sosial lainnya juga dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang
mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi kerja penduduk lansia. Menurut Hottop
(2005) mengungkapkan bahwa tenaga kerja yang telah kawin lebih produktif daripada
yang tidak kawin. Dimana penduduk lansia berstatus suami lebih banyak
menghabiskan waktu yang dimiliki untuk bekerja daripada istri yang lebih banyak
melakukan menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas rumah tangga sedangkan
laki-laki memainkan peran sebagai pencari nafkah.
Berdasarkan latar belakang dan data tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti
lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan bekerja dan
tidak bekerja penduduk lansia dan kecenderungan pekerja lansia bekerja full-time dan
part-time berdasarkan karakteristik sosial ekonomi dan demografi dengan studi kasus
di Provinsi Jawa Tengah Secara khusus penulis mengambil judul penelitian “Analisis
Partisipasi Tenaga Kerja Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus:
Susenas 2018)”.

1.2 Rumusan Masalah

1

Bagaimana pengaruh karakteristik sosial demografi dan ekonomi terhadap
kecenderungan penduduk lanjut usia bekerja atau tidak bekerja?

2

Bagaimana pengaruh karakteristik sosial demografi dan ekonomi terhadap
kecenderungan penduduk lanjut usia bekerja berdasarkan jumlah jam kerja full
time (>35 jam) atau part time (< 35 jam) dalam seminggu?

1.3 Tujuan

1

Mengetahui pengaruh karakteristik sosial demografi dan ekonomi terhadap
kecenderungan penduduk lanjut usia bekerja atau tidak bekerja.

2

Mengetahui pengaruh karakteristik sosial demografi dan ekonomi terhadap
kecenderungan penduduk lanjut usia bekerja berdasarkan jumlah jam kerja full
time (>35 jam) atau part time (<35 jam) dalam seminggu.

1.4 Manfaat

1

Memberikan informasi mengenai pengaruh karaktersitik sosial demografi dan
ekonomi terhadap kecenderungan penduduk lanjut usia bekerja atau tidak
bekerja.

2

Memberikan informasi mengenai pengaruh karakteristik sosial demografi dan
ekonomi terhadap kecenderungan penduduk lanjut usia bekerja berdasarkan
jumlah jam kerja dalam seminggu.

3

Sebagai bahan informasi dan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai
partisipasi kerja penduduk lanjut usia .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Demografi dan Kependudukan
2.1.1 Demografi
Kata demografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Demos yang artinya penduduk atau
rakyat dan Grafien yang artinya menulis. Jadi demografi dapat diartikan sebagai
tulisan-tulisan mengenai penduduk. Demografi dapat diartikan sebagai suatu ilmu
yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang perubahan baik dari
distirbusi penduduk, komposisi sepanjang masa bekerjanya lima komponen
demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi dan mobilitas (Bogue,
1981).
Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh empat faktor utama
yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Akan tetapi, kelahiran
dan kematian adalah faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
Sehingga, penting bagi pemerintah untuk mengerti keadaan struktur penduduk dalam
suatu negara agar dapat menentukan kebijakan yang sesuai untuk pembangunan
negara.
Transisi demografi menurut Yasin LDFEUI (2000) dibagi menjadi beberapa tahapan.
Tahap pertama adalah tahap pre-industrial. Tahap ini menunjukkan pertumbuhan
penduduk yang sangat rendah karena tingkat kematian tinggi. Hal lain yang dapat
memicu adalah harga-harga yang tinggi serta panen yang gagal sehingga

menimbulkan kelaparan dan tubuh rentan terhadap penyakit. Tahap kedua adalah
tahap early industrial. Tahap ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk meningkat
dengan tajam dan tingkat kematian menurun karena revolusi industri, kemajuan
teknologi serta penemuan obat-obatan.
Tahap ketiga adalah tahap industrial. Tahap ini merupakan tahap dimana angka
kematian dan kelahiran mulai menurun dalam jumah yang besar. Penurunan pada
angka kelahiran disebabkan karena adanya penemuan terhadap alat-alat kontrasepsi,
pendidikan dan kesehatan yang juga turut berkembang. Tahap berikutnya merupakan
tahap yang sudah matang (mature industrial) yang dimana angka kematian serta
kelahiran sudah mencapai angka rendah sehingga pertumbuhan penduduk juga
rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin
maju.
Seiring berjalannya waktu, golongan penduduk muda semakin lama semakin tua.
Dengan tingkat kelahiran yang rendah akan membuat jumlah penduduk yang
memasuki usia kerja lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Akibatnya, umlah
penduduk tua lebih banyak. Setiap negara tentunya memiliki karakteristik demografi
yang berbeda. Adanya transisi demografi tersebut tergantung pada kondisi sosial,
ekonomi, budaya dan lingkungan. Goldscheider (1985) menyatakan bahwa kuantitias
penduduk dan kualitas kehidupan sosial memiliki hubungan timbal balik. Kualitas dan
struktur kehidupan sosial akan turut menentukan kuantitias dan ciri proses
kependudukan.

2.1.2 Kependudukan
Robert Thomas Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor ilmu
kependudukan menyatakan bahwa penduduk jika tidak dibatasi atau tidak ada
pembatasan maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan akibat laju
pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan cepat. Sedangkan menurut aliran
Marxist, pertumbuhan laju penduduk di suatu negara bukan harus dibatasi akibat
tekanan terhadap bahan makanan. Akan tetapi, tekanan menghadapi kesempatan
kerja yang semakin berkurang akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat
terutama di negara kapitalis.
2.2 Ketenagakerjaan
2.2.1 Teori Ketenagakerjaan
2.2.1.1 Teori Klasik Adam Smith
Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama ekonomi yang dikenal
sebagai aliran klasik. Dalam teori klasik, Adam Smith melihat bahwa alokasi sumber
daya manusia yang efektif merupakan pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah
ekonomi tumbuh, maka akumulasi modal mulai dibutuhkan. Alokasi sumber daya
manusia yang efektif merupakan syarat penting bagi perekonomian.
2.2.1.2 Teori Keynes
Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa para pekerja memiliki semacam serikat kerja
yang akan berusaha mementingkan kepentingan buruh dan penurunan tingkat upah.
Apabila tingkat upah turun, akan mengakibatkan pendapatan pekerja turun dan
konsumsi pekerja secara keseluruhan akan dikurangi. Hal ini menyebabkan daya beli

dari masyarakat juga ikut menurun. Penurunan daya beli ini akan mengakibatkan
turunnya harga-harga barang.
Penurunan harga barang ini akan berdampak pada nilai produktivitas marjinal tenaga
kerja. Dimana perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk meminimalisir
biaya produksi akibat harga barang yang turun tadi. Sehingga, dampaknya ialah
jumlah tenaga kerja yang tertampung akan semakin kecil dan pengangguran semakin
bertambah.
2.2.2 Konsep Ketenagakerjaan
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang konsep ketenagakerjaan
diatur dalam Bab 1 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa
kerja. Ada beberapa konsep ketenagakerjaan secara umum yang akan dijelaskan
berikut menurut Nainggolan (2009) yaitu (a) tenaga kerja, (b) angkatan kerja, (c)
bukan angkatan kerja, (d) tingkat partisipasi angkatan kerja dan (d) pengangguran.
2.2.2.1 Tenaga Kerja
Definisi tenaga kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2
menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun masyarakat. Menurut UU tersebut, tenaga kerja dikelompokkan
berdasarkan usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. BPS membagi tenaga kerja
menjadi 3 macam, yaitu:
a) Tenaga kerja penuh (full employed) adalah tenaga kerja yang mempunyai jam
kerja >35 jam dalam seminggu dengan uraian tugas dan hasil kerja tertentu

b) Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed)
adalah tenaga kerja yang mempunyai jam kerja >35 jam dalam seminggu.
c) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed)
2.2.2.2 Angkatan Kerja
Yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya
selama seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang sedang mencari
pekerjaan (MP). Angkatan Kerja dapat diformulasikan dengan persamaan sebagai
berikut:
AK = K + MP
Menurut BPS, angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah:
a) Mereka yang dalam seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan
dengan maksud memperoleh penghasilan dengan bekerja paling sedikit satu
jam dalam seminggu yang lalu.
b) Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan
pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam akan tetapi mereka adalah
pekerja tetap, petani (yang mengusahakan tanah dan tidak bekerja karena
menunggu hujan untuk bekerja/pengangguran musiman), dan orang yang
bekerja di bidang keahlian seperti teknisi, dokter dan lain-lain.
2.2.2.3 Bukan Angkatan Kerja
Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia (15 tahun ke atas) namun
kegiatan utama selama seminggu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan
lainnya. Menurut Nainggolan (2009), jika individu bekerja 1 jam selama seminggu
akan tetapi kegiatan utamanya adalah bersekolah, maka individu tersebut tetap

masuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja. Atau mereka yang mengurus rumah
tangga

maksudnya

pendapatannya

ibu-ibu

bukan

yang

merupakan

bukan

merupakan

imbalan

langsung

wanita
dari

karier,
jasa

serta

kerjanya

(pensiun/cacat) (Simanjuntak, 2001).
2.2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat partisipasi angkatan kerja menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam
suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.
Perhitungan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut Simanjuntak (1985) adalah
sebagai berikut:
𝑇𝑃𝐴𝐾 =

Jumlah Angkatan Kerja
Jumlah Tenaga Kerja

𝑥 100 %

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja antara lain:
(Simanjuntak, 1985)
a) Jumlah penduduk yang masih bersekolah
Semakin kecilnya jumlah angkatan kerja disebabkan oleh semakin besar jumlah
penduduk yang bersekolah. Hal ini akan mengakibatkan Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) menurun.
b) Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga
Jika semakin banyak yang memilih untuk mengurus rumah tangga akan
mengakibatkan TPAK menurun.

c) Struktur umur
Laki-laki yang berumur 25-55 tahun dituntut untuk lebih banyak ikut dalam mencari
nafkah, sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat.
d) Tingkat upah
Semakin tinggi tingkat upah maka semakin banyak anggota keluarga yang tertarik
untuk memasuki dunia kerja.
e) Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan mengakibatkan semakin banyak waktu
yang disediakan untuk bekerja terutama bagi perempuan.
f)

Kegiatan ekonomi

Pihak yang menuntut keterlibatan ekonomi dalam sebuah pembangunan yang
dilakukan, akan memberikan harapan-harapan baru untuk para pencari lapangan
pekerjaan. Sehingga, semakin bertambah kegiatan dalam pembangunan ekonomi,
maka TPAK akan semakin meningkat pula.
2.2.2.5 Tingkat Pengangguran
Konsep pengangguran secara institusi mudah dimengerti. Dimana pengangguran
terjadi apabila seseorang ingin bekerja tapi tidak memperoleh pekerjaan.
Kesimpulannya, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau
bekerja kurang dari dua hari selama semiggu sebelum pencacahan dan berusaha
memperoleh pekerjaan (Simanjuntak, 1985). Tingkat pengangguran adalah angka
yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari
pekerjaan. Definsi tersebut diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut:

Tingkat Pengangguran =

Mencari Pekerjaan
𝑥 100%
Angkatan Kerja

Maka secara umum, berikut diagram ketenagakerjaan menurut Badan Pusat Statistik
Indonesia.
Gambar 2.1: Diagram Ketenagakerjaan

Sumber: BPS, 2013

2.2.3 Konsep Pasar Tenaga Kerja
Definisi dari pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas pelaku yang mempertemukan
antara pencari kerja dengan lowongan kerja atau bertemunya permintaan dan
penawaran tenaga kerja (Sumarsono, 2009). Dalam hal ini pasar tenaga kerja

dibedakan dalam dua golongan yaitu, pasar tenaga kerja utama atau primary labor
market dan pasar kerja biasa atau secondary labor market. Berikut karakteristik pasar
kerja utama dan pasar kerja biasa:

Tabel 2.1: Karakteristik Pasar Kerja Utama dan Pasar Kerja Biasa
Pasar Kerja Utama

Pasar Kerja Biasa



Skala perusahaan besar



Skala perusahaan kecil



Manajemen perusahaan yang



Manajemen perusahaan kurang

baik


Tingkat

baik
pendidikan

dan



ketrampilan tinggi


Tingkat

pendidikan

dan

ketrampilan rendah


Produktivitas kerja rendah

tinggi



Upah rendah



Upah tinggi



Jaminan sosial kurang baik



Jaminan sosial yang baik



Lingkungan pekerjaan kurang



Lingkungan

Produktivitas

kerja

karyawan

pekerjaan

yang

menyenangkan


Disiplin kerja pegawai

yang

tinggi


Tingkat absensi rendah



Jumlah perpindahan pegawai
biasanya kecil

Sumber : Simanjuntak (1985)

menyenangkan


Disiplin karyawan rendah



Tingkat absensi tinggi



Karyawan

sering

pindah pekerjaan

berpindah-

Lebih lanjut dijelaskan melalui mekanisme pasar tenaga kerja, berikut diuraikan (1)
Permintaan tenaga kerja, (2) Penawaran tenaga kerja, (3) keseimbangan pasar
tenaga kerja, (4) Pendekatan dalam pasar tenaga kerja:
2.2.3.1 Permintaan Tenaga Kerja
Permintaan dalam ekonomi merupakan jumlah maksimum suatu barang atau jasa
yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada harga dalam jangka waktu
tertentu (Sudarsono, 1998). Jika dikaitkan dengan tenaga kerja, maka permintaan
tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diperkirakan seorang pengusaha pada
setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Berbeda dengan
permintaan barang dan jasa untuk memberikan utilitas, permintaan tenaga kerja
adalah untuk membantu proses memproduksikan barang atau jasa yang dijual pada
konsumen (Simanjuntak, 1985). Sehingga jika diformulasikan ke dalam sebuah
persamaan, maka:
MR = VMPPL = MPPL x P
Keterangan:
MR

= Penerimaan marjinal;

VMPPL = Nilai pertambahan hasil marjinal dari karyawan;
MPPL = Pertambahan hasil marjinal dari karyawan;
P

= Harga jual barang yang diproduksi per unit;

(Dimana fungsi persamaan tersebut bisa berbeda untuk setiap perusahaan)
Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan seberapa jumlah tenaga kerja yang
diminta di pasar tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi secara
keseluruhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja
menurut Haryani (2002) adalah:
1. Upah
Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi yang
selanjutnya akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan. Dengan
kondisi tersebut, produsen akan mengurangi jumlah produk dan dapat mengurangi
permintaan tenaga kerja. Hal ini disebut efek skala produksi (Scale effect)
2. Teknologi
Yang dinilai mampu untuk mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja. Hal ini
berkaitan dengan efek substitusi.
3. Produktivitas
Dimana tingkat produktivitas dapat mempengaruhi berapa jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. (Sumarsono, 2009)
4. Kualitas tenaga kerja
Hal ini tercermin dari tingkat pendidikan, ketrampilan, pengalaman dan kematangan
tenaga kerja dalam bekerja.
5. Fasilitas modal
Apabila fasiltias modal yang ditanamkan semakin besar, maka kemungkinan
permintaan jumlah tenaga kerja juga akan semakin besar.

2.2.3.2 Penawaran Tenaga Kerja
Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh
pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu
(Ehrenberg dan Smith, 2014). Menurut teori konsumen, setiap individu bertujuan
untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapi. Dimana jika
dikaitakan dengan teori klasik sumberdaya manusia, pekerja merupakan individu yang
bebas untuk mengambil keputusan apakah ingin bekerja atau tidak. Hal ini merupakan
salah satu keputusan individu dalam menentukan kepuasan tersendiri. Sehingga
terdapat dua kategori dalam permasalahan penawaran tenaga kerja,yaitu:
a) Keputusan individu dalam menentukan jam kerja. Hubungan permasalahan ini
dikaitkan dengan partisipasi kerja. Misalnya, bekerja full time atau part time.
b) Keputusan individu untuk bekerja dilain geografi atau wilayah.

Menurut Mc Connell (2010), hubungan jam kerja jika dikaitkan dengan tingkat upah
dapat dipaparkan dalam tabel berikut:
Tabel 2.2: Perubahan Upah dan Jam Kerja
Dampak terhadap jam kerja apabila

slope kurva

upah naik

upah turun

penawaran

Meningkat

Menurun

Positif

tidak berubah

Meningkat

Vertical

Menurun

Meningkat

Negative

Efek

Efek substitusi > Efek
pendapatan
Efek substitusi = efek
pendapatan
Efek substitusi < efek
pendapatan

Sumber : McConnell, 2010

Melalui buku Contemporary Labor Economics oleh Mc Connell, konsep labor supply
terdiri dari beberapa dimensi, yaitu: (a) ukuran dan komposisi demografi, (b) tingkat
partisipasi tenaga kerja; (c) jumlah jam kerja per minggu atau per tahun; dan (d)
kualitas angkatan kerja.
2.2.3.3 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja
Suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan
penawaran tenaga kerja merupakan keseimbangan pasar tenaga kerja. Dalam pasar
persaingan sempurna, tidak ada satupun produsen dan konsumen yang mempunyai
pengaruh atau kekuatan cukup besar untuk menentukan harga input maupun output

(Todaro, 2003). Namun, tingkat penyerapan tenaga kerja dan harga ditentukan secara
bersamaan oleh harga output dan faktor produksi selain tenaga kerja.
Gambar 2.2 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Sumber: Nicholson (2005)

Keseimbangan di pasar tenaga kerja tercapai pada saat tenaga

kerja yang

ditawarkan individu (SL) sama besarnya dengan yang diminta oleh perusahaan (DL)
pada tingkat upah keseimbangan (W0). Penawaran tenaga kerja melebihi permintaan
tenaga kerja ketika berada pada upah yang lebih tinggi (W2). Sehingga, akan
menyebabkan persaingan antar individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan
dan akan menurunkan tingkat upah ke titik keseimbangan (W0). Jika penawaran
tenaga kerja lebih rendah daripada permintaan tenaga kerja, maka ada persaingan
antar perusahaan untuk memperebutkan tenaga kerja. Hal ini bisa jadi disebabkan
oleh karena tingkat upah berada di titik W1. Akibat persaingan tersebut, akan
mendorong kenaikan upah yang menuju titik keseimbangan. Titik L0 merupakan titik

dimana terciptanya kesempatan kerja secara penuh. Yang artinya, pada tingkat upah
W0, individu yang menginginkan pekerjaan, akan mendapatkan pekerjaan.
2.2.3.4 Pendekatan Tenaga Kerja
2.2.3.4.1 Bekerja dan Tidak Bekerja
Keputusan untuk bekerja atau tidak bekerja didasari pada analisa antara nonlabor
income, tingkat upah, dan jam kerja (Borjas, 2008). Dalam sehari, setiap orang
mempunya waktu yang tetap yaitu 24 jam yang digunakan untuk waktu kerja dan non
kerja atau waktu luang (leisure). Individu dapat mengalokasikan waktu antara waktu
kerja dan non kerja untuk mendapatkan imbalan (upah) yang diharapkan tenaga kerja
(Ehrenberg dan Smith, 2014). Hubungan antara jam kerja dan upah berbentuk
parabola, dimana jika jam kerja meningkat, maka akan diikuti dengan meningkatnya
upah.
Gambar 2.3: Hubungan jam kerja dan upah

Sumber : Borjas (2008)

Berdasarkan gambar 2.3, bahwa pada tingkat upah tertentu, penyediaan jam kerja
bertambah apabila upah bertambah (S1 ke S2). Namun, setelah mencapai tingkat
upah sebesar $20, pertambahan upah justru mengurangi waktu untuk bekerja karena
menginginkan waktu luang (dari S2 ke S3). Hal ini disebut dengan backward bending
supply curve (Borjas, 2008). Titik S2 disebut sebagai titik belok dan tingkat upah
sebesar $20 disebut sebagai tingkat upah kritis.
2.2.3.4.2 Labor Supply Over The Life Cycle
Model penawaran tenaga kerja ini menggambarkan respon tingkat upah, jam kerja,
serta umur tenaga kerja melalui The Life Cycle Path. Berdasarkan gambar 2.4, jika
individu meratakan konsumsi selama hidupnya (sebagaimana ditunjukkan oleh garis
konsumsi horizontal), dia akan menabung dan mengakumulasi kekayaan selama
masa kerjanya dan kemudian menghabiskan tabungan dan mengurangi kekayaannya
selama masa pensiun.
Tabel 2.4: The Life Cycle Path

Sumber: Mankiw, 2005

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa individu akan bekerja few hours ketika upah
menurun dan akan bekerja many hours ketika upah tinggi. Hubungan umur dan
pendapatan ini menggambarkan bahwa ketika umur masih muda, upah yang
dihasilkan juga tidak setinggi ketika umur sudah matang. Karena umur yang sudah
matang pada umumnya sudah memiliki banyak kemampuan atau skill guna
meningkatkan upah kerja.

2.3 Konsep Lanjut Usia
2.3.1 Definsi dan Batasan Lanjut Usia
Menurut World Health Organisation (WHO), definisi lanjut usia adalah seseorang yang
telah memasuki usia 60 tahun keatas. Kelompok lansia ini akan mengalami suatu
proses yang dinamakan proses penuaan. Batasan-batasan umur yang mencakup
batasan umur lansia adalah sebagai berikut:
1. Menurut World Health Organization (WHO), usia lanjut dibagi menjadi empat
kriteria yaitu: usia pertengahan (middle age) ialah 45-59 tahun, lanjut usia
(elderly) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) ialah 75-90 tahun, usia sangat
tua (very old) ialah diatas 90 tahun.
2. Menurut Prof. Dr. Koesmanto Setyonegoro masa lanjut usia (geriatric age):
>65 tahun atau 70 tahun. Masa lanjut usia (getiatric age) itu sendiri dibagi
menjadi tiga batasan umur, yaitu young old (70-75 tahun), old (75-80 tahun),
dan very old (>80 tahun).

3. Menurut Departemen Kesehatan RI (2006), pengelompokkan lansia menjadi
virilitas (55-59 tahun), usia lanjut dini (60-64 tahun), lansia beresiko tinggi
untuk menderita berbagai penyakit (>65 tahun).
Williamson dan McNamara (2001) dalam jurnal penelitiannya mengemukakan
klasifikasi lansia yang berbeda. Mereka membagi penduduk lanjut usia berdasarkan
usia menjadi dua yaitu lansia muda (Williamson dan McNamara (2001) dalam jurnal
penelitiannya mengemukakan klasifikasi lansia yang berbeda. Mereka membagi
penduduk lanjut usia berdasarkan usia menjadi dua yaitu lansia muda (younger age
group) dan lansia tua (older age group). Lansia muda adalah lansia yang berumur 6067 tahun sedangkan lansia tua adalah lansia yang berumur 68-80 tahun.
2.3.2

Dasar Hukum Pekerja Lanjut Usia

Berdasarkan peraturan pemerintah No.43 tahun 2004, para lansia yang masih
beraktivitas di pasar tenaga kerja disebut dengan Lanjut Usia Potensial. Dalam pasal
3 ayat 1, mengatur mengenai upaya kesejahteraan bagi lanjut usia potensial yaitu: (1)
pelayanan keagamaan dan mental spiritual, (2) pelayanan kesehatan, (3) pelayanan
kesempatan kerja, (4) pelayanan pendidikan dan pelatihan, (5) pelayanan untuk
mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas saran dan prasarana, (6)
pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hokum, (7) bantuan sosial.
Dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut, diharapkan peningkatan
kesejahteraan bagi lanjut usia potensial semakin baik dan tentunya para lanjut usia
potensial pun akan lebih banyak berkontribusi dalam pembangunan negara.
2.3.3 Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Lansia
Melihat sisi pasar tenaga kerja, timbulnya pekerja lanjut usia dipengaruhi oleh dua sisi,
yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, dipengaruhi oleh

faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh keadaan pasar dan siklus
bisnis (Samorodov, 1999). Sedangkan dari sisi penawaran untuk pekerja yang lebih
tua dipengaruhi oleh faktor ekonomi, legislatif, sosial, kesehatan dan faktor demografi.
Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya pekerja lanjut usia:
a. Umur
Umur secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan tetap bekerjanya penduduk
lansia atas dasar alasan kondisi keuangan dan pola dari aturan pemerintah dalam
menetapkan kebijakan pensiun (Kooj et al., 2007). Berdasarkan penelitiannya,
Organizational Age merupakan usia psikologis dan penuaan usia berdasarkan
pekerjaan dan organisasi. Kelompok umur ini mengarah kepada penjelasan aturan
pensiun pemerintah yaitu 60 tahun keatas.
b. Jenis Kelamin
Menurut Ruhm C (1996) dalam penelitiannya membagi laki-laki dan perempuan
berdasarkan perannya dalam rumah tangga. Perempuan yang sudah menikah
cenderung memiliki partisipasi kerja yang lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan
cenderung memberikan perhatiannya untuk mengurus rumah tangga.
c. Kesehatan
Dalam penelitian Bound et al. (1999), indikator kesehatan memiliki pengaruh yang
signifikan dalam menentukan individu bekerja atau tidak bekerja. Kondisi individu
terutama lansia yang memiliki kesehatan buruk akan memilih untuk berhenti bekerja
atau memilih tetap bekerja tetapi beralih pekerjaan dengan kondisi yang terbatas
tersebut, menyesuaikan dengan kesehatannya.
d. Pendidikan

Human Capital atau skill sangat dominan berpengaruh dalam keputusan lansia untuk
tetap aktif di pasar kerja. Salah satu investasi di bidang sumber daya manusia menurut
Simanjuntak

(1985)

merupakan

pendidikan

yang

bukan

hanya

sebagai

pengembangan skill tetapi juga pada produktivitas kerja. Pendidikan adalah alasan
yang kuat untuk menentukan keputusan lansia memilih bekerja atau tidak dengan ilmu
yang dimiliki (Ruhm C, 1996).
e. Status Kawin
Untuk para lansia yang sudah menikah kecenderungan mereka adalah tidak bekerja
di masa tua karena faktor pendapatan dari anggota keluarga mereka yang menjadi
sumber keuangan. Sedangkan untuk lansia dengan status sebelum menikah, motif
untuk memenuhi keuangan mereka sendiri yang akhirnya memutuskan mereka untuk
bekerja di masa tua. (Mermin et al., 2007)
f.

Pengeluaran Rumah Tangga

Faktor yang paling berpengaruh untuk memotivasi lansia bekerja adalah kebutuhan
keuangan saat ini, dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau mencari
pemasukan untuk pengeluaran rumah tangga. Maka, pengeluaran rumah tangga yang
semakin besar akan semakin memotivasi pekerja lansia untuk tetap aktif bekerja.
(Groeneman, 2008)
2.3.4

Teori Pekerja Lanjut Usia

Terdapat beberapa karakteristik dimana individu memilih bekerja atau tidak bekerja,
antara lain : (1) Kesehatan, (2) kondisi finansial, (3) status kawin, (4) pendidikan atau
skill (5) karakteristik pekerjaan dan (6) kesempatan kerja. Namun menurut Feldman
dan Seongsu Kim (1998) pekerja lanjut usia banyak yang percaya di dorong keluar
dari pasar kerja. Maka, kecenderungan pekerja lanjut usia yang tetap bekerja memilih

untuk bekerja dari pekerjaan akhir dan mencari pekerjaan lain atau mengambil Bridge
Employement. Istilah ini merupakan istilah pada jenis pekerjaan yang dipilih pekerja
lansia yang tetap aktif bekerja di masa tuanya. Beberapa alternative pekerjaan yaitu
seperti full time, part time, kerja musiman, usaha sendiri, dan lainnya.
2.4 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.3 : Matriks Penelitian Terdahulu
Judul dan Nama
Metode Penelitian

Hasil

Pengarang
Force Lokasi

Labour
Participation

Of

Of

Healthy

11

Negara Umur: Pengaruh umur

The Eropa

Elderly In Europe: The
Importance

:

Being
(Kalwij,

Metode

terhadap
Pengumpulan

penduduk

lansia kecil.

Data : Survey Health, Kesehatan:
Ageing, Retirement

Vermeulen: 2005)
Alat Analisis : Regresi
Probit

Severe,

Variabel
ADL,

dan

Maximum Grip Strength
yang paling berpengaruh
terhadap

keputusan

lansia bekerja
Pendidikan
berpengaruh
terhadap
Judul

dan

Pengarang

Nama

Hasil
Metode Penelitian

:
positif
keputusan

lansia bekerja
Status Kawin : Untuk
perempuan berpengaruh
karena

ada

koordinasi

dalam

rumah

tangga.

Untuk

pria,

tidak

berpengaruh.
Jumlah Anak : memiliki
pengaruh

negative

terhadap partisipasi kerja
perempuan
Demographic Ageing and Lokasi : China

Umur : Kecenderungan

Employment

penduduk lansia usia 61-

Male

in

and

ChinaFemale

Employment Termination
(D.U

Yang,

Meiyan: 2010)

Metode

Pengumpulan

data : World Bank China

70 tahun tidak bekerja
sesuai

Statistics Press

Wang

dengan

usia

normal pensiun.
Alat

analisis:

Multinomial Logit

Analisis
Pendidikan: pendidikan
tinggi

di

China

berpengaruh

negatif

terhadap

keputusan

lansia tidak bekerja
Kesehatan: Kondisi
kesehatan

lansia

China

di

berpengaruh

negatif

terhadap

keputusan

lansia

tidak

bekerja
Daerah tempat tinggal:
probabilitas lansia tidak
bekerja

adalah

positif

pada daerah perkotaan.
Jumlah anak < 6 tahun:
pada perempuan, jumlah
anak

berpengaruh

signifikan

untuk

tidak

bekerja.
Analisis

Penyerapan Lokasi: Provinsi Jawa Variabel

pertumbuhan

Tenaga Kerja Lanjut Usia Tengah antar wilayah di ekonomi,

populasi

di Jawa Tengah (Wimbo 35 kabupaten

penduduk

lansia

Azi Zulfikar: 2014)

berpengaruh

positif

Metode

pengumpulan

data: data sekunder, BPS

terhadap

penyerapan

Alat

analisis:

Analisis tenaga

kerja

lansia.

Linear Berganda, Fixed
Effect Model

Variabel upah minimum
tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

penyerapan tenaga kerja
lanjut

usia

di

Jawa

Tengah
Faktor-faktor

yang Lokasi: Indonesia

Mempengaruhi
Partisipasi Kerja Lanjut
Usia (Lansia) di Indonesia
(Indah Sri Utami: 2017)

Metode
data:

Pengumpulan
data

sekunder,

Indonesian Family Life
Survey tahun 2014
Alat
probit

analisis:

Regresi

Faktor

usia,

lokasi

tempat tinggal, tingkat
pendidikan
(SD,SMP,SMA,SMK,
Diploma)

berpengaruh

signifikan

negative

terhadap partisipasi kerja
penduduk

lansia

di

Indonesia
Status

perkawinan,

status dalam keluarga
dan

jenis

kelamin

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

partisipasi

kerja

penduduk

lansia

di

Indonesia

Pengaruh Variabel Sosial Lokasi: Desa Penatih, Pendidikan, Kesehatan,
Demografi
Ekonomi

dan

Sosial Bali

terhadap

Partisipasi

Kerja

Metode

Pengumpulan

Rusmala

Dewi

Kartika, I Ketut Sudibia:

Kawin,

Pendapatan

Rumah

Tangga:

Data: Kuisioner

Penduduk Lanjut Usia (Ni
Putu

Status

berpengaruh

negatif
Alat

analisis:

Analisis

Linear Berganda

terhadap

partisipasi

kerja

penduduk lansia

2014)

Beban

tanggungan

keluarga:

Berpengaruh

positif

secara

simultan

terhadap partisipasi kerja
penduduk lansia
Analisis Partisipasi Kerja Lokasi : Indonesia

Umur,

Penduduk Lanjut Usia di

Pendidikan, Kesehatan,

Indonesia (Fathin Safirah
Sumarsono: 2015)

Metode
data:

pengumpulan
Survey

Susenas 2011

data

Tingkat

Tingkat

pengeluaran:

Alat

analisis:

Regresi Probit

Analisis mempengaruhi

pekerja

lansia untuk tidak bekerja
Jenis Kelamin laki-laki,
status

menikah,

status

kepala

dan

rumah

tangga:

mempengaruhi

pekerja

lansia

untuk

bekerja.

Umur, kesehatan, lansia
yang bekerja di bidang
pertanian, perdagangan
: mempengaruhi lansia
untuk bekerja part time
(<35 jam per minggu)
Jenis kelamin laki-laki,
status menikah, kepala
rumah tangga, tinggal
di perkotaan dan lansia
bekerja di bidang jasa:
mempengaruhi

lansia

untuk bekerja full time
(>35 jam per minggu)
Sumber : penulis, diolah (2018)

2.5 Kerangka Pemikiran
Population Ageing merupakan fenomena yang muncul dari peningkatan usia
harapan hidup penduduk dan menurunnya angka kelahiran dan kematian di suatu
negara. Hal ini jika dikaitakn dengan proporsi jumlah penduduk adalah meningkatnya
proporsi struktur penduduk usia tua atau jumlah populasi penduduk lansia di suatu
negara meningkat. Fenomena ini berkaitan erat dengan peningkatan rasio
ketergantungan (dependency ratio). Dimana jika rasio penduduk lansia meningkat,
maka akan meningkatkan rasio ketergantungan terhadap penduduk usia produktif.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS, tingkat partisipasi kerja lansia
di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Konsekuensi yang pada
akhirnya akan dialami adalah tantangan fenomena Population Ageing ini terhadap
ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja di Indonesia. Kondisi tersebut yang membuat
peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan fenomena tersebut. Seperti faktor-faktor
apa yang mempengaruhi penduduk lansia untuk bekerja di usia yang tidak lagi
produktif. Kemudian, walaupun usia sudah memasuki masa pensiun, apakah yang
menyebabkan pekerja lansia memilih untuk bekerja full-time dan part-time.

Gambar 2.5 : Kerangka Pemikiran
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Sumber: Penulis, diolah (2018)

2.6 Hipotesis
Hipotesis menurut Sugiyono (2008) adalah jawaban sementara terhadap
rumusan penelitian dimana rumusan penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat
pernyataan. Atas dasar uraian tersebut, maka dapat dikemukakan hipotesis dalam
penelitian sebagai berikut:

1. Karakteristik Demografi dan Ekonomi Penduduk Lanjut Usia antara lain: Umur,
Jenis Kelamin, Kesehatan, Status Kawin, Pendidikan, serta faktor ekonomis
adalah Pengeluaran rumah tangga diduga berpengaruh secara signifikan
terhadap kecenderungan lansia untuk bekerja.
2. Karaktersitik Demografi dan Ekonomi Penduduk Lanjut Usia antara lain: Umur,
Jenis Kelamin, Kesehatan, Status Kawin, Pendidikan, serta faktor ekonomis
adalah Pengeluaran rumah tangga diduga berpengaruh secara signifikan
terhadap kecenderungan lansia untuk bekerja dengan jam kerja >35 jam per
minggu (full-time) dan <35 jam per minggu (part-time).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Jawa Tengah dengan objek penelitian
adalah penduduk lanjut usia pada kelompok umur 60 tahun keatas dan penduduk
lanjut usia yang masih bekerja.
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
3.2.1 Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2008), variabel penelitian adalah suatu nilai dari orang atau objek
yang memiliki variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu.
Berdasarkan kajian pustaka dan hipotesis, maka variabel-variabel dalam penelitian ini
adalah:
1. Variabel bebas (independen)
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
berubahnya variabel dependen (variabel terkait). Dalam penelitian ini, yang
merupakan variabel bebas adalah karakteristik demografi yaitu umur, jenis kelamin,
kesehatan, status kawin, tingkat pendidikan serta karakteristik ekonomi yaitu
pengeluaran rumah tangga.
2. Variabel terikat (dependen)
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat
karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini menggunakan dua model probit,

yaitu dengan variabel dependen pertama kecenderungan penduduk lanjut usia 1=
bekerja atau 0=tidak bekerja. Dan model variabel dependen kedua kecenderungan
memilih karakteristik pekerjaan berdasarkan jumlah jam kerja 1=jam kerja >35 jam per
minggu atau 0=<35 jam per minggu.
3.2.2 Definisi Operasional Variabel
Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Bekerja atau Tidak Bekerja
Bekerja adalah orang yang aktif dalam pasar tenaga kerja dalam jangka waktu satu
lebih dari dua hari dalam seminggu atau bekerja satu jam tanpa terputus dengan
menghasilkan pendapatan. Tidak bekerja merupakan individu yang sedang berusaha
mencari pekerjaan atau tidak aktif dalam dunia kerja. Dalam penelitian ini, bekerja
merupakan variabel dummy=1 sedangkan tidak bekerja merupakan variabel dummy=
0. Berdasarkan Buku Pedoman SUSENAS 2018, kode survei P.801A (P=pertanyaan)
dan jawaban dengan kode survei R.801A (R=Rincian) “bekerja” adalah kegiatan
melakukan pekerjaan dengan maksud memperolehpenghasilan atau keuntungan
paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam
tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Sedangkan “tidak bekerja”
berarti mereka yang tidak bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh
keuntungan; mereka yang melakukan kegiatan budidaya tanaman yang hasilnya
untuk dikonsumsi sendiri serta bekerja serabutan/bebas.
2. Full-time atau Part-time
Full-time merupakan pekerjaan penuh waktu dengan jumlah jam kerja >35 jam per
minggu. Sedangkan part-time merupakan pekerjaan paruh waktu dengan jumlah jam
kerja <35 jam per minggu. Variabel full-time adalah variabel dummy=1 dan variabel

part-time dinyatakan dalam dummy=0. Berdasarkan buku Pedoman SUSENAS 2018,
kode survei untuk jam kerja adalah P.806 dengan jumlah jam kerja adalah lama waktu
(dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari pekerjaan utama yang dilakukan
selama seminggu terakhir.
3. Umur
Umur menunjukkan usia responden pada saat dilakukan penelitian. Atau merupakan
lama hidup seseorang sejak lahir sampai dengan penelitian ini dilakukan dan
dinyatakan dalam setahun. Berdasarkan Buku Pedoman SUSENAS 2018 dengan
kode survei P.407, umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau
umur pada ulang tahun yang terakhir.
4. Jenis kelamin
Dalam penelitian ini, jenis kelamin laki-laki dinyatakan sebagai dummy=1 dan variabel
perempuan sebagai dummy=0. Berdasarkan Buku Pedoman SUSENAS 2018, kode
surveinya adalah P.405.
5. Kesehatan
Kondisi kesehatan dari responden selama hidupnya, apakah mengalami gangguan
kesehatan sehingga aktivitas sehari-harinya terganggu selama satu bulan terakhir.
Dinyatakan dalam variabel dummy yaitu 1 untuk tingkat kesehatan yang relatif baik
dan 0 untuk tingkat kesehatan yang relatif buruk. Berdasarkan Buku Pedoman
SUSENAS 2018, kode yang diambil peneliti adalah P.904 dimana lebih kepada
pertanyaan terhadap responden mengenai kesulitan gangguan mobilitas. Kode
1,2,dan 3 mengarah kepada dummy 0. Kode 4 yang berarti “tidak mengalami
kesulitan” dalam kesehatan, dinyatakan dengan dummy 1.

6. Status Kawin
Variabel ini dinyatakan dalam dummy, yaitu 1 untuk status sudah menikah, dan 0
untuk status selain menikah seperti belum menikah, cerai mati, dan cerai hidup.
Berdasarkan Buku Pedoman SUSENAS 2018, kode survey P.404 menunjukkan kode
1: belum kawin, kode 2: kawin, kode 3: cerai hidup, kode 4: cerai mati.
7. Pendidikan
Jenjang pendidikan yang ditempuh responden diukur dari lama waktu menempuh
pendidikan, yaitu:
a) Berpendidikan SD- sederajat, lama studi 6 tahun;
b) Berpendidikan SMP-sederajat, lama studi 9 tahun;
c) Berpendidikan SMA- sederajat, lama studi 12 tahun;
d) Berpendidikan D1/D2- sederajat, lama studi 14 tahun;
e) Berpendidikan D3- sederajat, lama studi 15 tahun;
f)

Berpendidikan perguruan tinggi- sederajat, lama studi 16 tahun;

g) Berpendidikan S2/S3-sederajat, lama studi 18 tahun
8. Pengeluaran rumah tangga
Jumlah pengeluaran yang dikonsumsi oleh responden baik pangan dan non-pangan
yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan.
Tabel 3.1 : Definisi Operasional Variabel
Variabel

Indikator

Item

Karakteristik Demografi

1. Umur (X1)

1. Kelompok umur 60 tahun
keatas yang mengarah pada
aturan pensiun pemerintah.

2.

Pendidikan

(X2) 1.Lamanya waktu menempuh
pendidikan

3. Jenis Kelamin (D1) 1.Laki-laki(1)
2. Perempuan (0)
4. Kesehatan (D2)

1. Kondisi Kesehatan baik (1)
2. Kondisi Kesehatan buruk
(0)

5. Status Kawin (D3)
1.Menikah(1)
2. Status lain seperti belum
menikah atau cerai (0)
6. Pengeluaran rumah
tangga (D4)

Semua

pengeluaran

yang

Karakteristik Ekonomi
berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan rumah tangga
Bekerja atau tidak bekerja 1. Bekerja atau tidak 1. Bekerja (1)
(Pr1)

Karakteristik
(Pr2)

bekerja (Pr1)

2. Tidak bekerja (0)

Pekerjaan 1. Full time >35 jam per 1. Full-time (1)
minggu
2. Part time <35 jam per
minggu

Data primer, diolah tahun 2018

2. Part-time (0)

3.3 Pengukuran Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu:
1. Variabel terikat (dependen)
Penelitan ini menggunakan model probit yang dinyatakan dalam variabel dummy.
Pada model probit pertama, variabel dependennya adalah penduduk lansia bekerja
(1) dan penduduk lansia tidak bekerja (0). Sedangkan variabel dependen dalam model
probit kedua adalah pekerja lansia full time (1) dan pekerja lansia part time (0).
2. Variabel bebas (independen)
Variabel bebas yang digunakan dalam kedua model probit adalah sama.

Tabel 3.2 : Variabel Bebas Dalam Model Probit Pertama dan Kedua
Variabel bebas model pertama

Variabel bebas model kedua

X1= umur

X1= umur

X2= pendidikan

X2= pendidikan

X3= pengeluaran rumah tangga

X3= pengeluaran rumah tangga

D1= jenis kelamin

D1= jenis kelamin

D2= tingkat kesehatan

D2= tingkat kesehatan

D3= status kawin

D3= status kawin

Sumber : Penulis (2018)

3.4 Populasi dan Sampel
Populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen berbentuk peristiwa atau
orang yang memiliki karakteristik yang serupa dan menjadi pusat penelitian karena
dipandang sebagai semesta penelitan (Ferdinand, 2006). Sedangkan sampel menurut
Sugiyono (2008) adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Penelitian ini memakai dua bentuk model yaitu model probit pertama dan model probit
kedua. Data yang diperoleh untuk model probit pertama dan kedua adalah melalui
hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2018) di Provinsi Jawa Tengah.
Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian, adalah dengan
mengambil sesuai jumlah responden Susenas 2018 dengan didistribusikan sebanyak
12115 rumah tangga. Dengan jumlah responden penduduk lanjut usia 60 tahun ke
atas sebesar 1971 penduduk. Data sampel model pertama adalah penduduk lanjut
usia 1971 penduduk dan pekerja lansia sebesar 1061 penduduk.
3.5 Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder
biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan didistribusikan kepada
masyarakat pengguna data (Sugiyono, 2008).
2. Sumber data ini berasal dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Provinsi

Jawa

menggambarkan
pencacahan.

Tengah

tahun

keadaan

2018.

umum

Susenas

adalah

ketenagakerjaan

data

antar

yang

periode

3. Teknik Pengumpulan data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data
sekunder sesuai dengan klarifikasi karakteristik data yang diperlukan dalam
penelitian.

3.6 Metode Analisis
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka metode yang dipilih dalam
penelitian ini merupakan metode regresi probit dengan dua model probit pertama
adalah untuk mengetahui kecenderungan penduduk lanjut usia untuk bekerja atau
tidak melalui beberapa karakteristik demografi dan ekonomi. (bekerja = 1; tidak
bekerja = 0). Model probit kedua, digunakan untuk mengetahui kecenderungan
pekerja lansia yang memutuskan untuk bekerja full-time (1) atau part-time (0).
3.6.1 Model Probit
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi probit yaitu analisis regresi
yang menggambarkan suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen. Variabel dependen atau Y diasumsikan berupa kualitatif biner, yakni
bernilai 0 dan 1. Dengan menggunakan model probit ini, maka akan dapat terlihat
faktor mana yang paling mempengaruhi penduduk lanjut usia bekerja dan karakteristik
berdasarkan jam kerja. Secara persamaan dapat diformulasikan sebagai berikut:
Pri = β1 + β2Xi
Dimana Pri merupakan variabel dependen, β adalah koefisien dan Xi adalah variabel
bebas.

Berdasarkan perasamaan tersebut, dapat dibentuk persamaan baru dengan model
probit pertama yaitu:
Pr1 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4D4 + β5D5 + β6D6 + e …………….. (1)
Keterangan :
Pr1

= variabel dependen yang merupakan variabel dummy, yaitu

bekerja=1 dan tidak bekerja= 0
β

= konstanta

β1-β6

= koefisien variabel

X1-X3, D1-D3 = variabel independen
e

= faktor pengganggu

Sedangkan persamaan untuk model probit kedua, yaitu:
Pr2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4D4 + β5D5 + β6D6 + e …………….. (2)
Keterangan:
Pr2

= variabel dependen yang merupakan variabel dummy, yaitu fulltime = 1 dan part-time = 0

β

= konstanta

β1-β6

= koefisien variabel

X1-X3, D1-D3 = variabel independen
e

= faktor pengganggu

Analisis model probit dalam pengujian signifikansi ini harus memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Uji Kelayakan model (Goodness of Fit )
Uji Goodness of Fit merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah
distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak.
Goodness of Fit menurut Singgih (2004) merupakan uji yang membandingkan antara
dua distribusi data yakni yang teoritis dan yang sesuai dengan kenyataan observasi.
Uji ini dapat dilihat melalui Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit. Dimana untuk
mengetahui apakah model tersebut fit atau tidak maka harus melihat nilai statistiknya.
Jika nilai statistik dari Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit sama dengan atau
lebih kurang dari 0,05 (α = 5%) maka model tersebut tidak baik karena tidak dapat
memprediksi nilai observasinya atau bisa dikatakan tidak cocok dengan data
observasi. Sedangkan jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit lebih besar
dari 0,05 (α = 5%), maka model tersebut dikatakan cocok dengan data observasi.
2. Uji Koefisien Determinasi
Uji ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar variasi nilai dari variabel-variabel
independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai
R2 dikatakan memiliki rentang nilai antara 0-1. Apabila nilai mendekati satu, maka
dapat dikatakan variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel
dependen.
3. Uji Simultan
Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen
secara keseluruhan dapat mempengaruhi variabel dependen. Pengaruh ini dapat

dilihat melalui nilai Probability Likelihood Ratio Statistic (LR Statistic). Apabila LR
Statistic < 0.05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen secara simultan.
4. Uji Parsial
Uji parsial dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh ini dapat dilihat melalui
nilai Probability z-statistic. Jika nilai Probability z-statistic berada kurang dari 0.05,
maka masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Berdasarkan
sensus penduduk pada tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar
237.641.326 juta jiwa. Jumlah ini pun diperkirakan akan terus bertambah sehingga
diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik Indoensia bahwa pada tahun 2035,
penduduk akan bertambah menjadi 305 juta jiwa. Pembangunan yang berdasarkan
kependudukan suatu hal yang penting untuk membuat sebuah perencanaan atau
kebijakan sekaligus merupakan aset jangka panjang. Pembangunan yang telah
dicapai oleh Indonesia memberikan dampak yang positif, salah satunya ditandai
dengan angka harapan hidup yang terus meningkat. Konsekuensi dari semakin
membaiknya angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah dengan semakin
banyaknya jumlah penduduk kategori lanjut usia atau sering dikatakan fenomena
Ageing Population.
Ageing population menurut United Union adalah fenomena yang terjadi ketika umur
median penduduk dari suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan yang
disebabkan oleh bertambahnya tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat
fertilitas. Menurut BPS, apabila proporsi penduduk lanjut usia persentasenya berada
diatas angka 7% dan rasio ketergantungan berada diatas 10% maka wilayah tersebut
terkena fenomena ageing population. Fenomena population ageing di Indonesia
diperkirakan sedang terjadi seiring meningkatnya rasio ketergantungan penduduk tua
pada tahun 2010 yaitu 7,5% dan diproyeksikan pada tahun 2023 akan meningkat

sebesar 15%. Selain itu, Proyeksi proporsi penduduk yang telah disusun oleh BPS
menyimpulkan bahwa pada tahun 2023-2035 akan terjadi tahap penuaan penduduk.
Adapun provinsi yang akan mengalami tahap penuaan penduduk secara signifikan
diprediksikan adalah provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2035, penduduk lanjut usia
di Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan akan mencapai 14,9%. Sehingga, pemerintah
harus bersiap diri sehingga penduduk di masa mendatang ini menjadi apa yang
disebut dengan ‘bonus demografi kedua’ atau fenomena ageing population.
4.1.1 Gambaran Umum Penduduk Lanjut Usia di Jawa Tengah
Para ahli demografi mengistilahkan suatu negara atau wilayah mengalami penuaan
penduduk ketika proporsi penduduk yang berusia lanjut dari suatu wilayah tersebut
mengalami peningkatan (Ortman, 2014). Sementara itu, penduduk usia lanjut
berdasar UU No. 13 tahun 1998 adalah mereka yang telah mencapai usia lebih dari
60 tahun. Dengan melihat fenomena ini, Jawa Tengah merupakan provinsi yang
secara signifikan mengalami peningkatan proporsi penduduk lanjut usia dan
peningkatan di rasio beban ketergantungannya. Sehingga, alangkah baiknya
pemerintah sejak dini memikirkan kebijakan apa yang sesuai untuk lansia agar tidak
semua menjadi beban tanggungan usia produktif. Untuk menentukan kebijakan maka
perlu diperhatikan karakteristik lansia yang akan diuraikan berdasarkan jumlah,
komposisi umur, status rumah tangga, kesehatan, pendidikan dan kegiatan
ekonominya.
a. Jumlah Lansia
Proporsi penduduk dewasa terutama lansia di Jawa Tengah terus mengalami
peningkatan. Tabel 4.1 menungjukkan pada tahun 2013, jumlah penduduk lansia

mencapai 3,69 juta dan meningkat di tahun 2017 sebesar 4,31 juta jiwa dengan
persentase sebesar 12,59%. Dan pada tahun 2018 sebesar 4,5 juta jiwa dengan
persentase 13,19%.
Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Lansia Jawa Tengah, 2013-2018
Penduduk Lansia
Jumlah Penduduk
Tahun

Jumlah
(Juta)

Persentase
(Juta)

2013

33,26

3,69

11,1

2014

33,52

3,83

11,43

2015

33,77

3,98

11,79

2016

34,02

4,14

12,18

2017

34,26

4,31

12,59

2018

34,49

4,55

13,19

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk, 2017

b. Komposisi Lansia
Secara umum keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari usia harapan hidup di
suatu daerah. Pada tahun 1990, usia harapan hidup penduduk Jawa Tengah sekitar
61 tahun, kemudian meningkat menjadi 66 tahun 2000 dan pada tahun 2010 menjadi
72,4 tahun.
Tabel 4.2: Penduduk Lansia menurut Kelompok Umur di Jawa Tengah (20142018)
Tahun

Kelompok

2018
2014

2015

2016

2017

60-64

33,23

33,72

34,10

34,45

34,24

65+

66,76

66,27

65,89

65,54

64,43

3831778

3983203

4141839

4312322

4552440

Umur

Jumlah

Sumber: Angka Proyeksi Penduduk, 2017

Penduduk lanjut usia yang berumur 60 tahun keatas sejak tahun 2014-2018
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian jumlah penduduk
lansia dengan angka harapan hidup yang turut meningkat pula.

c. Status Rumah Tangga dan Jenis Kelamin
Jika melihat tabel 4.3, terlihat bahwa sebagian besar lansia adalah sebagai kepala
rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa lansia tersebut masih sebagai tulang
punggung dalam perekonomian keluarga mereka.
Tabel 4.3 : Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin di Jawa
Tengah, 2016-2017
2016

Status Rumah
Tangga

L

P

2017
L+P

L

P

L+P

Kepala RT

91,25

34,85

61,13

90,43

32,81

59,74

Istri/Suami

0,33

37,65

20,26

0,47

37,81

20,36

Anak Menantu

0,11

0,2

0,16

0,19

0,18

0,19

Ortu/Mertua

7,57

25,04

16,9

7,73

26,77

17,87

Lainnya

0,74

2,26

1,55

1,18

2,43

1,85

Jumlah

100

100

100

100

100

100

Sumber: Susenas 2016-2017

Pada tahun 2016, lansia yang menjadi tulang punggung keluarga sebesar 61,13
persen dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 59,74 persen. Akan tetapi status
sebagai orangtua atau menantu meningkat dari 16,90 persen di tahun 2016, menjadi
17,87 persen di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa lansia yang berstatus
sebagai orangtua/menantu masih menggantungkan hidupnya kepada anak-anaknya.
Jika dilihat menurut jenis kelamin, lansia laki-laki sekitar 90,43 persen sebagai kepala
keluarga pada tahun 2017, lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu 91,25 persen.
Kondisi yang berbeda terjadi pada lansia perempuan. Pada tahun 2017 lansia
perempuan lebih banyak berstatus sebagai istri (37,81 %), kemudian berturut-turut
sebagai kepala rumah tangga dan sebagai orang tua/mertua masing-masing sebesar
32,81 persen dan 26,77 persen. Lansia perempuan sebagai kepala rumah tangga
diperkirakan adalah mereka yang berstatus cerai. Sejak tahun 2014-2018, penduduk
lansia dengan jenis kelamin laki-laki lebih sedikit daripada perempuan dan hal ini terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, melalui hasil SUSENAS diadapatkan
sebesar 55% penduduk lansia di Jawa Tengah berjenis kelamin perempuan
sedangkan 45% penduduk lansia lainnya berjenis kelamin laki-laki.
Tabel 4.4 : Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin di Jawa
Tengah, 2014-2018
Jenis
Kelamin

2014

2015

2016

2017

2018

Laki-Laki

1774572

1850841

1931140

2015284

2102255

Perempuan 2057206

2132362

2210699

2297038

2450185

Sumber: SUSENAS, 20114-2018 (data diolah)

d. Pendidikan Penduduk Lansia
Gambaran dari pendidikan penduduk lansia adalah cerminan dari pendidikan masa
lalu. Pada tabel 4.5, di tahun 2017 sebagian dari penduduk lansia tidak pernah
sekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 57,15 persen. Penduduk
lansia yang tamat SD hanya sebesar 29,94 persen sedangkan yang tamat SLTP dan
SLTA keatas masing-masing sebesar 5,49 persen dan 7,42 persen.

Tabel 4.5 : Persentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang
ditamatkan dan Jenis Kelamin Jawa Tengah,2016-2017
Pendidikan
Tertinggi

2016
L

2017

P

L+P

L

P

L+P

70,50

59,81

44,97

67,85

57,15

yang
ditamatkan
Tidak pernah 47,47
sekolah/tida
k tamat SD
SD/Sederajat

34,48

22,53

29,96

36,76

23,94

29,94

SLTP/Sedera

2,80

3,00

2,91

6,85

4,29

5,49

jat

SLTA/sedera

11,15

3,97

7,32

11,41

3,92

7,42

100

100

100

100

100

100

jat keatas
Jumlah

Sumber: Susenas 2016-2017

Dengan melihat tingkat pendidikan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan lansia
perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan lansia laki-laki. Terbukti dari
tingginya persentase lansia perempuan yang berpendidikan kurang dari SD yang
mencapai 67,85 persen serta rendahnya persentase lansia perempuan yang
berpendidikan SMA keatas yang hanya mencapai 3,92 persen. Persentase yang
kurang dari lansia perempuan dapat diduga karena pada zaman dahulu, umumnya
perempuan tidak diizinkan untuk bersekolah atau cukup bersekolah sampai SD saja.
Masyarakat jaman dulu menganggap akan percuma jika lansia perempuan
bersekolah tinggi karena pada akhirnya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga
yang hanya bekerja di dapur. Lansia perempuan yang bersekolah tinggi umumnya
berasal dari keluarga yang tidak berpandangan “kolot” atau anak ‘pejabat’ yang
memiliki askes ke fasilitas pendidikan (Moch.Affandi, 2009).

e. Kesehatan
Kesehatan tentunya merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup seseorang.
Dengan kesehatan yang baik, seseorang bisa melakukan segala aktivitasnya. Pada
tabel 4.6, ditunjukkan keluhan kesehatan yang dialami penduduk lansia dengan angka
kesakitan menurut jenis kelamin.

Tabel

4.6:

Persentase

Penduduk

Lansia

yang

Mengalami

Kesehatan dan Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di

Keluhan
Jawa

Tengah, 2016-2017
2016

2017

Uraian
L

P

L+P

L

P

L+P

49,78

50,48

50,15

47,84

48,46

48,17

25,95

25,44

25,68

25,84

24,82

25,29

23,83

25,04

24,47

22

23,65

22,87

Mengalami keluhan
kesehatan
Terganggu kegiatan
sehari-hari
Tidak terganggu
Sumber: Susenas 2016-2017

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2017, sebanyak 48,17 persen lansia
mengalami keluhan kesehatan. Persentase ini lebih rendah jika dibandingkan pada
tahun sebelumnya. Kondisi yang sama juga terlihat pada angka kesakitan
(terganggunya kegiatan sehari-hari) yang persentasenya menurun dari 25,68 persen
di tahun 2016 menjadi 25,29 persen di tahun 2017. Data tersebut secara garis besar
menggambarkan tingkat kesehatan lansia berkurang dan mengindikasikan bahwa
semakin banyak lansia yang berada dalam kondisi kesehatan cukup baik. Kondisi
seperti ini berdampak pada kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas rutin seharihari. Berdasarkan analisis deskriptif Susenas pada tahun 2018 di Jawa Tengah, ratarata kesehatan penduduk lansia tergolong baik. Hal ini ditunjukkan melalui Tabel 4.7.

Tabel 4.7: Kesehatan Penduduk Lansia di Jawa Tengah, 2018
Kesehatan Lansia

Jumlah

Persen

Kesehatan baik

1573

80%

Kesehatan terganggu

398

20%

Sumber: Susenas, 2018 (data diolah)
Tabel 4.7 menggambarkan kesehatan yang relatif baik pada penduduk lansia di Jawa
Tengah mencapai sekitar 80% dari total responden Susenas. Kesehatan yang relatif
baik dimaksud adalah mereka yang masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari.
Sedangkan untuk total 20% lainnya memiliki kesehatan yang tergolong rendah.
f.

Status Perkawinan

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan
orang lain. Di sisi lain kebutuhan fisik yang harus dipenuhi, kebutuhan psikis maupun
kebutuhan sosial juga sangat penting. Menurut Kuntjoro (2002), mengatakan bahwa
melalui interaksi sosial dengan orang-orang yang berada di sekitarnya terutama
anggota keluarganya membuat para lansia merasa diperhatikan, dihargai dan dicintai.
Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui status perkawinan lansia pada tahun 2016 dan
2017 di Jawa Tengah.

Tabel 4.8 : Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Perkawinan
dan Jenis Kelamin Jawa Tengah, 2016-2017
2016

Status
Perkawinan
Belum Kawin

L

P
0,37

2017
L+P

0,8

0,6

L

P
0,5

0,65

2018
L+P
0,58

L+P
0,6

Kawin

82,45

40,8

60,2

82,29

41,3

60,47

68

Cerai hidup

1,09

2,88

2,05

1,31

2,54

1,97

1,4

Cerai Mati

16,09

55,5

37,1

15,9

55,4

36,98

30

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah

Sumber: Susenas 2016-2018

Kondisi pada tahun 2016, tercatat sebesar 60,21 persen lansia yang masih hidup
dengan pasangannya. Kemudian terjadi kenaikan persentase pada tahun 2017
sebesar 60,47 persen. Pada tahun 2017 sebanyak 38,95 persen lansia berstatus
cerai, dimana sebanyak 1,97 persen cerai hidup dan 36,98 persen cerai mati. Jika
melihat jenis kelaminnya, pola perkawinan penduduk lansia laki-laki berbeda dengan
perempuan. Laki-laki lebih banyak berstatus kawin daripada lansia perempuan yang
lebih banyak berstatus cerai mati. Fenomena ini menunjukkan bahwa lansia
perempuan di Jawa Tengah berpotensi mengalami diskriminasi ganda, yaitu karena
statusnya sebagai perempuan dan karena statusnya sebagai penduduk dengan usia
yang sudah lanjut. Pada tahun 2018, kondisi lansia yang masih menikah berada dalam
persentase 68%, sedangkan status belum menikah/cerai mati memiliki nilai
persentase sebesar 32%. Hal ini ditunjukkan dalam tabel 4.6, dimana lansia yang
belum kawin sebesar 0,6 dan cerai hidup/mati masing-masing sebesar 1,4% dan 30%.

4.1.2 Gambaran Umum Pekerja Lanjut Usia di Jawa Tengah
Kelompok lansia kerap sekali dianggap hanya menjadi sekedar beban kelompok usia
produktif. Padahal sebenarnya para lansia pun masih memiliki potensi dalam proses
produksi. Tidak dipungkiri juga banyak para lansia yang sering dijadikan penasehat
atau pengayom dalam berbagai bidang sesuai dengan keahlian.
Tabel 4.9: Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis
Kelamin di Jawa Tengah, 2016-2017
2016

Jenis
Kegiatan

2017

L

P

L+P

L

P

L+P

63,88

38,22

50,19

65,56

37,71

50,86

Menganggur 0,58

0,58

0,58

0,84

0,54

0,68

Mengurus

11,77

43,66

28,78

14,97

45,63

31,15

Lainnya

23,77

17,54

20,45

18,63

16,12

17,30

TPT

0,89

1,50

1,14

1,26

1,42

1,32

TPAK

64,46

38,80

50,77

66,40

38,25

51,54

Bekerja

RT

Sumber: Sakernas 2016-2017

Jika melihat pada jenis kegiatan penduduk lansia, pada tahun 2016 lansia yang
bekerja sekitar 50,19 persen dari total penduduk lansia. Dan setahun kemudian
meningkat menjadi 50,86 persen. Persentase penduduk lansia laki-laki jauh lebih
banyak dari pada lansia perempuan. Di tahun 2016, lansia laki-laki bekerja sebesar
63,88 persen dan 38,22 persen untuk lansia perempuan. Kemudian pada tahun 2017,

meningkat menjadi 65,56 persen untuk lansia laki-laki dan menurun pada perempuan
menjadi 37,71 persen.
Banyaknya lansia yang bekerja menunjukkan bahwa lansia masih mampu untuk aktif
di pasar kerja dan berusaha untuk tidak tergantung pada penduduk lain (usia muda
yang lebih produktif). Tetapi, akan menjadi masalah jika hal ini tidak diperhatikan
secara serius. Karena sebaiknya, lansia yang bekerja harus memperhatikan
pekerjaan sesuai dengan kondisi fisik serta mental mereka. Hal lain yang menarik
untuk diperhatikan adalah masih adanya lansia yang masuk ke dalam kelompok
pengangguran. Sebesar 0,58 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,68
persen pada tahun 2017.
Kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak punya pekerjaan tetapi, masih aktif
untuk mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, atau putus asa karena sudah
berusaha mencari dan mereka yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai
bekerja. Penduduk lansia yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi dikategorikan
sebagai bukan angkatan kerja. Mereka adalah golongan yang mengurus rumah
tangga atau melakukan kegiatan lainnya seperti kegiatan sosial, kegiatan keagamaan
dsb.
Selama periode ini (2016-2017), lansia yang termasuk bukan angkatan kerja
berkurang dari 49,23 persen menjadi 48,45 persen. Penurunan ini ditunjukkan dari
bertambahnya jumlah lansia yang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan
(Tabel 4.9). Setelah menguraikan beberapa data yang menunjukkan fakta bahwa
masih banyak lansia Jawa Tengah yang memilih bekerja, maka tabel 4.8 akan
menunjukkan sektor apa yang paling banyak dipilih oleh lansia untuk bekerja.

Tabel 4.10: Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Lapangan
Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2016-2017

Sumber: Sakernas 2016-2017

Terlihat pada tabel 4.10, bahwa lansia yang bekerja pada tahun 2017 sebagian besar
di sektor pertanian sebesar 54,38 persen dengan diikuti sektor perdagangan sebesar
18,63 persen. Akan tetapi dalam kurun waktu satu tahun, penyerapan tenaga kerja di
sektor pertanian mengalami penurunan. Selama kurun waktu tersebut (2016-2017)
sektor perdagangan, industri dan jasa terlihat mengalami kenaikan. Meskipun pada
sektor pertanian mengalami penurunan, tetapi sektor pertanian masih menjadi sektor
utama untuk penyerapan tenaga kerja lansia di Provinsi Jawa Tengah.
Pada tabel 4.10 juga bisa dilihat bahwa ada perbedaan pola pekerja lansia laki-laki
dan lansia perempuan. Pada tahun 2017, lansia laki-laki yang bekerja di sektor
pertanian lebih tinggi daripada lansia perempuan adalah masing masing sebesar

60.91 persen dan 44,23 persen. Akan tetapi persentase lansia laki-laki bekerja di
sektor perdagangan lebih rendah daripada lansia perempuan. Masing-masing
berebanding 10,71 persen dan 30,94 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada
tahun 2016. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh adanya perbedaan fisik
antara lansia laki-laki dan lansia perempuan.
Tabel 4.11: Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2016-2017

Sumber: Sakernas 2016-2017

Dengan melihat tabel 4.11, penduduk lansia yang bekerja pada tahun 2017, pada
umumnya adalah pekerja non formal yang meliputi berusaha sendiri, berusaha
dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar; mencapai 86,76
persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 88,84
persen. Sedangkan pekerja formal yang meliputi berusaha dengan buruh tetap dan

sebagai buruh/ karyawan mengalami kenaikan dari 11,15 persen di tahun 2016
menjadi 13,25 persen di tahun 2017.
Hal ini konsisten dengan uraian sebelumnya dimana sebagian besar lansia bekerja di
sektor pertanian dan perdagangan. Berdasarkan jenis kelamin, lansia laki-laki pada
umumnya bekerja dibantu buruh tidak tetap sedangkan perempuan pada umumnya
bekerja tidak dibayar atau bekerja membantu suami mereka. Jika melihat hasil
Susenas 2018 yang telah diolah, grafik berikut menunjukkan bahwa masih ada lebih
dari separuh lansia yang memilih untuk bekerja.
Tabel 4.12: Persentase Penduduk Lansia Bekerja dan Tidak Bekerja di
Jawa Tengah (2018)
Partisipasi Kerja Lansia

Jumlah

Dalam persen

Bekerja

1061

54%

Tidak Bekerja

910

46%

Sumber: Susenas, 2018 (data diolah)

Penduduk lansia di Jawa Tengah pada tahun 2018 memilih untuk bekerja dengan
persentase sebesar 54% dan tidak bekerja sebesar 46%. Adapun faktor yang
mempengaruhi penduduk lansia memilih bekerja atau tidak akan diuraikan dalam
penjelasan melalui model probit pertama. Analisis deskriptif berikutnya menunjukkan
persentase pekerja lansia menurut jam kerja di Jawa Tengah pada tahun 2018. Tabel
4.13. yang akan menggambarkan persentase tersebut menyatakan bahwa masih
banyak pekerja lansia yang memilih untuk bekerja full-time.
Tabel 4.13 : Persentase Pekerja Lansia Menurut Jam Kerja di Jawa Tengah

Partisipasi Kerja Lansia

Jumlah

Persen

Full time

573

54%

Part time

488

46%

Sumber: Susenas, 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.13, pekerja lansia sebanyak 54% memilih untuk bekerja
full-time sedangkan yang memilih untuk bekerja secara part-time sebanyak 46%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut akan diteliti lebih lanjut dengan
menggunakan model probit kedua.
4.2 Analisis Statistika
Berdasarkan rumusan masalah dan hipoteses yang telah dikemukakan, untuk
mencari hubungan antara dua variabel dependen yaitu:
1. Variabel dependen yang pertama dinyatakan dengan variabel dummy pertama
kecenderungan penduduk lanjut usia 1 = bekerja atau 0 = tidak bekerja
2. Variabel dependen yang kedua dinyatakan juga dengan variabel dummy
kedua kecenderungan pekerja lansia bekerja berdasarkan jumlah jam kerja, 1
= full-time jam kerja > 35 jam atau 0 = part time <35 jam per minggu.
Dengan variabel indenpenden melalui pengelolaan data cross section yang meliputi:
jenis kelamin, kesehatan, status kawin, yang semuanya dinyatakan dalam dummy.
Umur, pendidikan, pengeluaran rumah tangga dinyatakan secara continuous.
Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program statistik STATA
versi 14.2. Dengan model probit yaitu model yang variabel dependennya berupa
angka binomial 1 dan 0 atau disebut dummy.

4.2.1 Analisis Hasil Pengolahan Data
Tabel 4.14 : Hasil Regresi Probit
Variabel

Model 1

Model 2

Observasi

1971

1061

Prob > Chi2

0,0000

0,0088

Pseudo R2

0,1695

0,0117

Mcfadden’s R2

0,2116

0,0155

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk model penelitian ini dengan menggunakan
metode regresi probit pada tabel 4.14, terlihat bahwa nilai prob-chi2 pada model
pertama adalah 0,0000 dan pada model kedua adalah 0,0088 yang menunjukkan
bahwa variabel-variabel bebas bersama-sama mempengaruhi secara signifikan
variabel terikat atau dengan kata lain variabel ini dikatakan baik. Nilai pseudo R2 pada
model pertama sebesar 0,1695 yang menggambarkan bahwa model ini mampu
menjelaskan sebesar 16,95% kecenderungan partisipasi kerja penduduk lanjut usia.
Dan pada model kedua sebesar 0,0117 yang menggambarkan bahwa model ini
mampu menjelaskan sebesar 1,17% kecenderungan karakteristik jumlah jam kerja
pekerja lanjut usia.
Hasil dari Pseudo R2 diperkuat dengan uji R-squarred, dimana menunjukkan pada
model pertama adalah 0,2116, maka kesimpulannya adalah hasil regresi mampu
menjelaskan variasi penyebaran variabel dependen sebesar 21,16%. Pada model
kedua, Uji R-Squarred adalah sebesar 0,0155 dimana hampir sama dengan Pseudo
R2 pada model kedua, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa hasil regresi tersebut

mampu menjelaskan variasi penyebaran variabel dependen sebesar 1,57%. Hasil
pseudo R2 yang relative kecil ini terjadi karena dalam model probit variasinya
beragam dan banyak. Ada yang tinggi dan ada yang rendah dengan variasi yang
banyak tersebut maka pseudo R2 pada model probit akan relative kecil dibandingkan
model statistik lainnya.
Nilai Pseudo R2 yang kecil tidak membuat suatu model dianggap tidak bagus. Hal ini
dikarenakan nilai Pseudo R2 yang bernilai 0 sampai 1 bukan merupakan interpretasi
yang alami melainkan tiruan untuk mengganti R-Square OLS pada model probit/logit
(Greene, 2000). Menurut Gujarati (2012) bahwa model probit, hal utama yang
diperhatikan adalah indikator signifikansi variabel independen, signifikansi variabelvariabel independen dan arah koefisien dari variabel tersebut. Sedangkan besaran
pseudo R2 tidak diutamakan. Maka bukan berarti R-squarred rendah menunjukkan
model yang digunakan tidak baik. Namun, hasil regresi probit ini untuk melihat
pengaruh perubahan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya masih perlu
dicari nilai marjinalnya terlebih dahulu.
Selain itu, penggunaan data cross-section pada penelitian ini membawa kepada
implikasi: nilai R-Square yang rendah belum tentu menandakan bahwa model yang
digunakan tidak baik. Apabila hasil pengujian Z-stat menunjukkan hasil yang signifikan
serta sesuai dengan arah dan teori ekonomi, model tersebut digolongkan sebagai
model yang masih layak secara statistik (Gujarati, 2012).
4.2.2 Analisis Koefisien dan Pembahasan
4.2.2.1 Model Pertama

Untuk melihat hubungan antar variabel, pengelolaan data dilakukan dengan
menggunakan program aplikasi statistic STATA 14.2, dan dengan hasil regresi model
pertama dalam penelitian adalah sebagai berikut:
Model Probit Pertama:
Pr1 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5D1 + β6D2 + β7D3 + e
1 = apabila penduduk lansia bekerja
0 = apabila penduduk lansia tidak bekerja
Tabel 4.15 : Hasil Regresi Model Probit Pertama
Variabel

Koefisien

Std. Eror

Z

P>[z]

Umur

-0,0556532

0,0047212

-11,79

0,000

Pendidikan

-0,0687872

0,0078988

-8,71

0,000

Pengeluaran

-1,71e-06

1,21e-06

-1,41

0,157

Kesehatan

0,7193791

0,0816183

8,81

0,000

Status Kawin

0,1959434

0,070442

2,78

0,005

Jenis

0,512844

0,0677586

7,57

0,000

3,36085

0,3687341

9,11

0,000

Kelamin
_cons

Sumber: Data Susenas (2018), data diolah (2019)

Pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai dari P>[z] semua memiliki tingkat probabilitas
<0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel signifikan terhadap
variabel dependen untuk kecenderungan penduduk lanjut usia di Jawa Tengah
memilih bekerja atau tidak bekerja. Hasil dari regresi probit terlihat, terdapat variabel

yang berslope negative seperti variabel umur, pendidikan dan pengeluaran.
Sedangkan variabel yang berslope positif adalah jenis kelamin, status kawin dan
kesehatan.
a) Variabel umur (X1)
Variabel umur memiliki koefisien sebesar -0,0556532 dan nilai yang signifikan sebesar
0,000 (<0,05). Variabel ini signifikan dan memiliki slope negative, sehingga dapat
diartikan bahwa semakin tinggi umur individu lanjut usia maka semakin besar
probabilitas individu tersebut untuk tidak bekerja. Hal ini disebabkan karena semakin
tua individu tersebut, maka kecenderungan untuk beraktifitas terutama bekerja akan
semakin menurun dan menyebabkan individu tersebut cenderung untuk memilih
pensiun atau tidak bekerja.
Pola penurunan partisipasi bekerja akibat bertambahnya usia ini sejalan dengan
penelitian oleh Mckee (2006) dimana menyebutkan bahwa penurunan partisipasi kerja
lansia menurun perlahan dengan bertambahnya usia. Penurunan ini terlihat setelah
memasuki masa pensiun 55-60 tahun sesuai dengan kebijakan pensiun pada saat ini.
Menurut McKee, penduduk lansia di Indonesia yang bekerja dengan membuka usaha
sendiri jam kerjanya semakin meningkat hingga mencapai 65 tahun namun
setelahnya mulai menurun.
Menurut Williamson dan McNamara (2001), variabel usia dalam interaksinya dengan
tingkat nonwork income yang rendah dan kesehatan menjelaskan kemungkinan
penduduk lansia bekerja menurun seiring bertambahnya usia. Penduduk lansia yang
memiliki nonwork income yang rendah tentunya akan membutuhkan sumber
pendapatan tambahan dengan bekerja. Akan tetapi, semakin bertambahnya usia

lansia, maka semakin tinggi gangguan kesehatan yang dialami sehingga
menghambat lansia untuk bekerja.

b) Pendidikan (X2)
Variabel pendidikan memiliki koefisien sebesar -0,0687872 dan nilai yang signifikan
sebesar 0,000 (<0,05). Variabel ini signifikan mempengaruhi variabel dependen dan
memiliki slope negative. Yang artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk
lansia maka probabilitas penduduk lansia untuk bekerja akan menurun. Hal ini dapat
disebabkan karena penduduk lansia yang memiliki pendidikan tinggi kemungkinan
besar kebutuhannya terpenuhi oleh dana pensiun yang diperoleh pada masa tua.
Menurut Junaidi et al, (2015); lansia dengan pendidikan tinggi umumnya adalah
mereka yang dulunya mempunyai pekerjaan dengan penghasilan relatif tinggi dan
kebanyakan diantara mereka juga memiliki jaminan di masa tuanya (terutama lansia
yang bekerja pada sektor formal) sehingga pada masa tuanya mereka tidak perlu lagi
bekerja karena sudah dapat mencukupi kebutuhan dirinya tanpa harus bekerja.

c) Pengeluaran (X3)
Variabel pengeluaran memiliki koefisien -1,71e-06 dengan nilai signifikan sebesar
0,000 (<0,05). Variabel pengeluaran rumah tangga adalah signifikan terhadap
variabel dependen dengan slope negatif. Hal ini dapat diartikan bawha semakin tinggi
pengeluaran rumah tangga individu lansia, maka semakin besar probabilitas
penduduk lansia untuk memilih tidak bekerja. Sebaliknya, dengan pengeluaran rumah
tangga yang relatif rendah mempengaruhi kecenderungan lansia untuk memilih tetap
bekerja. Tinggi atau rendahnya pengeluaran rumah tangga tercermin dari tingkat
pendapatan suatu rumah tangga. Menurut Simanjuntak (1985), dengan status

ekonomi yang lebih tinggi, maka seseorang akan cenderung untuk meningkatkan
konsumsinya, dalam hal ini adalah meningkatnya pengeluaran rumah tangga.
Sehingga, dengan tingkat status ekonomi yang baik maka menggambarkan tingkat
akumulasi kekayaan yang relatif tinggi serta jenis pekerjaan saat usia muda atau
produktif yang baik dan menggambarkan tingkat pendapatan yang tinggi. Hal ini
menjelaskan kecenderungan penduduk lanjut usia dengan pengeluaran rumah tangga
yang besar memilih untuk tidak bekerja atau dengan kata lain memilih pensiun untuk
menikmati masa tua.

d) Kesehatan (D1)
Variabel kesehatan memiliki koefisien sebesar 0,7193791 dengan nilai yang signfikan
sebesar 0,000 (<0,05). Variabel ini signifikan mempengaruhi variabel dependen dan
berslope positif. Dengan memiliki arti bahwa tingkat kesehatan yang baik
mempengaruhi penduduk lansia untuk memilih bekerja.
Penduduk lansia yang kesehatannya baik (aktivitas sehari-hari tidak terganggu),
memiliki kecenderungan untuk memilih bekerja dalam pemenuhan kebutuhannya dll.
Dibandingkan dengan penduduk lansia yang kesehatannya terganggu.

e) Status Kawin (D2)
Variabel status kawin memiliki koefisien sebesar 0,1959434 dengan nilai signifikan
sebesar 0,005 (<0,05). Variabel ini signifikan mempengaruhi variabel dependen dan
memiliki slope positif. Yang artinya, status perkawinan memiliki pengaruh terhadap
kecenderungan lansia untuk memilih bekerja. Menurut Hayward, et al (1989) status
perkawinan pada penduduk lansia berpengaruh negatif terhadap keputusan untuk
berhenti bekerja. Penduduk lansia yang berstatus menikah cenderung untuk bekerja

dibandingkan mereka yang belum menikah. Hal ini disebabkan karena dengan status
perkawinan menunjukkan bahwa masih adanya tanggungan terhadap keluarganya
dalam pemenuhan kebutuhan.
Umumnya penduduk laki-laki memiki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada
perempuan dan biasanya memiliki pendapatan yang lebih baik daripada yang dapat
diperoleh perempuan. Karena dalam kaitannya memilih pasangan, penduduk
perempuan umumnya menikah dengan laki-laki yang berstatus sosial lebih tinggi
daripada dirinya. Sedangkan penduduk laki-laki lebih sering menjadi tulang punggung
keluarga. Maka, tanggung jawab materi yang dibebankan pada penduduk laki-laki
ketika telah menikah jauh lebih besar daripada yang umumnya dibebankan ketika
mereka belum menikah.
Nilsen dan Vaage (2012) menjelaskan bahwa tradisi yang dianut dalam sebuah
keluarga menyebabkan status perkawinan menimbulkan dampak yang berlawanan
bagi laki-laki dan perempuan. Kemungkinan partisipasi kerja yang meningkat bagi
penduduk lansia laki-laki yang berstatus tidak menikah atau cerai untuk tidak bekerja.

f)

Jenis Kelamin (D3)

Variabel jenis kelamin memiliki koefisien sebesar 0,512844 dan nilai yang signfiikan
sebesar 0,000 (<0,05). Variabel ini signifikan mempengaruhi variabel dependen
dengan berslope positif. Yang dapat diartikan bahwa lansia dengan jenis kelamin lakilaki lebih banyak terlibat dalam pasar kerja. Berdasarkan model probit, dideskripsikan
bahwa 1=jenis kelamin laki-laki dan 0=jenis kelamin perempuan. Hal ini sejalan
dengan penelitian sebelumnya, Williamson dan McNamara (2001) yang menyebutkan
bahwa penduduk lansia perempuan memiliki hubungan negatif dengan kemungkinan
untuk bekerja. Penduduk lansia perempuan memiliki kemungkinan lebih besar untuk

bekerja mengurus rumah tangga sebagai prioritas utama. Jika dibandingkan dengan
konsep tradisional, laki-laki lebih terspesialisasi untuk mencari nafkah daripada
perempuan yang lebih pada urusan rumah tangga. Melalui penelitian Gwee dan
Fernandez (2010), bukti bahwa laki-laki lebih memiliki kemungkinan 7,48 persen lebih
tinggi memutuskan untuk bekerja dibandingkan dengan penduduk lansia perempuan.
4.2.2.2 Model Kedua
Untuk melihat hubungan antar variabel, pengelolaan data dilakukan dengan
menggunakan program aplikasi statistic STATA 14.2, dan dengan hasil regresi model
kedua dalam penelitian adalah sebagai berikut:
Model Probit Kedua:
Pr2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5D1 + β6D2 + β7D3 + e
1 = apabila penduduk lansia bekerja full time
0 = apabila penduduk lansia bekerja part time
Tabel 4.16 : Hasil Regresi Model Probit Kedua
Variabel

Koefisien

Std. Eror

Z

P>[z]

Umur

-0,0216966

0,0065004

-3,34

0,001

Pendidikan

-0,012824

0,0111164

-1,15

0,249

Pengeluaran

-1,86e-06

1,65e-06

-1,13

0,260

Kesehatan

0,0067368

0,1352373

0,05

0,960

Status

-0,0305767

0,0963963

-0,32

0,751

Kawin

Jenis

0,1814717

0,0854744

2,12

0,034

1,566903

0,4984989

3,14

0,002

Kelamin
_cons

Sumber: Data Susenas (2018), data diolah (2019)

Pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai dari P>[z] hanya dua variabel yang memiliki
tingkat probabilitas <0,05 yaitu variabel umur dan variabel jenis kelamin. Hal ini
menunjukkan dua variabel tersebut signifikan terhadap variabel dependen (jam kerja)
untuk kecenderungan pekerja lansia memilih bekerja full time maupun part time.
Sedangkan untuk variabel pendidikan, kesehatan, pengeluaran dan status kawin
memiliki nilai yang tidak signifikan.
a) Umur (X1)
Variabel umur memiliki koefisien sebesar -0,0216966 dengan nilai yang signifikan
sebesar 0,001 (<0,05). Yang artinya, variabel umur mempengaruhi keputusan pekerja
lansia untuk memilih bekerja full time ataupun part time. Nilai koefisien negatif
mengartikan bahwa kecenderungan pekerja lansia untuk memilih bekerja full time
akan menurun seiring dengan bertambahnya usia.
Usia yang bertambah tua tentu saja dapat mempengaruhi produktivitas pekerja lansia
dalam memilih jam kerja yang sesuai dengan kapasitasnya. Adapun faktor lain seperti
fisik yang cenderung semakin menurun seiring bertambahnya usia menjadi alasan
utama bagi pekerja lansia untuk turut mengurangi jam kerjanya. Sehingga hal tersebut
dijelaskan melalui nilai koefisien yang berslope negatif.

b) Pendidikan (X2)
Variabel pendidikan memiliki koefisien sebesar -0,012824 dengan nilai probabilitas
yang berada lebih besar daripada 0,05 yaitu sebesar 0,249. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel
dependen (jam kerja). Hal ini dikarenakan, semakin tingginya pendidikan penduduk
lanjut usia menggambarkan terbukanya kesempatan dan pilihan yang semakin besar
apakah bekerja full-time atau part-time. Dalam hal ini pendidikan tidak memiliki
pengaruh terhadap keputusan lansia untuk bekerja baik full time maupun part time.
Dengan melihat analisis deskripsi pekerjaan yang dipilih oleh pekerja lansia adalah
lebih besar pada sektor informal (pertanian). Hal ini menunjukkan bahwa tidak
diperlukan adanya hubungan pendidikan dengan waktu bekerja. Karena lebih dari
50% pekerja lansia memilih untuk bekerja dalam sektor informal yang tidak
memerlukan dasar pendidikan formal.

c) Pengeluaran (X3)
Variabel pengeluaran memiliki koefisien sebesar -1,86e-06 dengan nilai probabilitas
sebesar 0,260 > 0,05. Variabel pengeluaran rumah tangga tidak signifikan, sehingga
menunjukkan

bahwa

variabel

pengeluaran

tidak

berpengaruh

terhadap

kecenderungan pekerja lansia memilih untuk bekerja full time maupun part time.
Tinggi rendahnya pengeluaran rumah tangga pekerja lanjut usia tidak memperlihatkan
pola kecenderungan apakah pekerja dengan pengeluaran rumah tangga yang tinggi
cenderung bekerja full-time ataupun cenderung bekerja part-time dan begitu pula
sebaliknya pekerja lanjut usia dengan pengeluaran rumah tangga yang rendah.
Menurut Junaidi (2015) alasan utama pekerja lansia memilih untuk bekerja full-time

atau part-time didasarkan pada keinginan untuk mengisi waktu luang dan atau
sekedar menambah penghasilan.

d) Kesehatan (D1)
Variabel kesehatan memiliki koefisien sebesar 0,0067368 dengan nilai probabilitas
sebesar 0,960, yang lebih besar daripada tingkat kesalahan 0,05. Variabel kesehatan
tidak signifikan, sehingga menunjukkan bahwa kesehatan tidak berpengaruh terhadap
kecenderungan pekerja lansia memilih untuk bekerja full time maupun part time. Baik
tidaknya kesehatan pekerja lansia tidak memperlihatkan kecenderungan apakah
pekerja dengan kesehatan yang baik cenderung bekerja full-time ataupun cenderung
bekerja part-time.

e) Status Kawin (D2)
Variabel status kawin memiliki koefisien sebesar -0,0305767 dengan nilai probabilitas
sebesar 0,751 > 0,05. Variabel status kawin tidak signifikan, sehingga menunjukkan
bahwa variabel status kawin tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pekerja
lansia memilih untuk bekerja full time maupun part time. Dengan status kawin ataupun
tidak kawin, tidak memperlihatkan pola kecenderungan apakah pekerja dengan status
kawin memilih untuk bekerja full-time atau part-time begitu pula sebaliknya.

f)

Jenis Kelamin (D3)

Variabel jenis kelamin memiliki koefisien sebesar 0,1814717 dengan nilai yang
signifikan sebesar 0,034 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (jam kerja). Selanjutnya dapat

dijelaskan bahwa pekerja lanjut usia berjenis kelamin laki-laki memiliki probabilitas
lebih besar untuk bekerja (>35 jam perminggu). Sebaliknya pekerja lanjut usia
perempuan memiliki kecenderungan untuk bekerja part time (<35 jam perminggu). Hal
ini dikarenakan, fungsi pria dalam keluarga tidak terlepas dari pencari nafkah utama,
berbeda dengan perempuan yang cenderung untuk menjadi ibu rumah tangga.
Menurut Simanjuntak (1985) tidak semua orang bekerja dalam waktu yang sama,
dengan alasan-alasan yang berbeda juga.

4.2.3 Analisis Nilai Marjinal
Tabel 4.17 : Nilai Marjinal Probit untuk Model 1 dan Model 2
Dy/dx

Model 1

Model 2

Umur

-0,0220981

-0,0086022

Pendidikan

-0,0273132

-0,0050844

Pengeluaran

-6,80e-07

-7,37e-07

Kesehatan

0,2790736

0,0026718

Status Kawin

0,0778425

-0,0121125

Jenis Kelamin

0,2008465

0,071899

Sumber : Data diolah (Penulis,2019)
: Tidak Signifikan
(*) dy/dx is for discrate change of dummy variable from 0 to 1

Tabel 4.17 menunjukkan hasil regresi probit untuk model partisipasi kerja penduduk
lanjut usia di Indonesia yang terdiri dari model 1 dan model 2. Pada model 1
menjelaskan kecenderungan penduduk lansia untuk memilih bekerja atau tidak

bekerja. Sedangkan pada model kedua, kecenderungan pekerja lansia untuk memilih
bekerja full-time atau part-time. Penduduk lanjut usia dengan umur yang semakin
meningkat atau dengan kata lain mengalami degeneratif (penuaan), yang
menyebabkan produktivitasnya semakin menurun. Hal tersebut menyebabkan
penduduk lanjut usia akan semakin memiliki kecenderungan untuk keluar dari pasar
kerja dan memilih untuk pensiun.
Dijelaskan pada model pertama, meningkatnya umur penduduk lansia setiap 1 tahun,
faktor lainnya tetap, maka kecenderungan penduduk lansia untuk bekerja akan
menurun sebesar 2,22%. Semakin tinggi tingkat pendidikan lanjut usia, maka hal
tersebut menggambarkan besarnya pendapatan yang didapatkan semasa usia
produktif lansia tersebut. Sehingga penduduk lansia yang memiliki pendidikan tinggi
akan cenderung memilih untuk tidak bekerja karena sudah memiliki bekal untuk masa
tuanya, dengan memanfaatkan dana pensiun. Melalui data regresi model pertama,
setiap kenaikan 1 tingkat jenjang pendidikan penduduk lanjut usia, faktor lainnya
tetap, maka kecenderungan penduduk lansia untuk bekerja akan menurun sebesar
2,7%.
Pada variabel pengeluaran, menggambarkan setiap kenaikan pengeluaran atau
konsumsi baik barang dan non-barang serta pendapatan yang diperoleh untuk
memenuhi pengeluaran tersebut, pada umumnya menggambarkan bahwa penduduk
lansia tersebut tergolong tidak miskin. Hasil regresi pada model pertama menunjukkan
setiap kenaikan 1 tingkat pengeluaran penduduk lanjut usia, faktor lainnya tetap, maka
kecenderungan penduduk lansia untuk bekerja akan menurun sebesar -8,60e-07%.

Semakin meningkatnya tingkat kesehatan penduduk lansia ke arah relatif baik, maka
penduduk lansia akan cenderung memilih untuk bekerja. Akan tetapi proses penuaan
yang menyebabkan daya tahan tubuh semakin rendah akan menyebabkan penduduk
lansia mengurangi aktivitasnya dan memilih untuk tidak bekerja. Melalui hasil regresi
pada model pertama, setiap penduduk lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang
relatif baik, faktor lainnya tetap, maka kecenderungan penduduk lanjut usia memilih
untuk bekerja lebih besar 27,9% dibandingkan penduduk lanjut usia yang memiliki
kesehatan kurang baik.
Status kawin setiap pekerja memberikan pengaruh bagi keputusan dalam partisipasi
kerja. Status kawin yang sudah menikah menggambarkan besarnya tanggungan dan
kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sehingga penduduk
lanjut usia yang sudah menikah cenderung untuk memilih bekerja. Pada hasil regresi
model pertama, setiap penduduk lanjut usia dengan status kawin sudah menikah,
faktor lainnya tetap, maka kecenderungan penduduk lanjut usia untuk bekerja lebih
besar 7,7% dibandingkan penduduk lanjut usia dengan status kawin selain menikah.
Penduduk lanjut usia laki-laki akan tetap bekerja dikarenakan fungsinya sebagai
pencari nafkah utama keluarga. Kecenderungan untuk memilih bekerja sesuai dengan
hasil regresi pada model pertama. Setiap penduduk lanjut usia laki-laki, faktor lainnya
tetap, cenderung untuk bekerja di masa tua lebih besar 2% dibandingkan penduduk
lanjut usia perempuan.
Selanjutnya, pada model kedua, dapat diamati mengenai karakteristik pekerjaan
pekerja lansia dengan digolongkan berdasarkan full-time dan part-time. Bekerja fulltime adalah orang yang bekerja dengan produktivitas kerja melalui jumlah jam kerja

yaitu >35 jam dalam seminggu. Sedangkan bekerja part-time adalah orang yang yang
bekerja dengan produktivitas kerja dari segi jam kerja <35 jam dalam seminggu.
Penduduk lanjut usia dengan umur yang semakin meningkat akan mengalami proses
penuaan sehingga menyebabkan produktivitasnya menurun pula. Hal tersebut
menyebabkan pekerja lanjut usia akan memilih bekerja part-time. Sesuai dengan hasil
regresi model kedua, meningkatnya umur lansia 1 tahun, faktor lainnya tetap, maka
kecenderungan pekerja lansia untuk bekerja full-time akan menurun sebesar 0,86%.
Penduduk lanjut usia laki-laki akan tetap bekerja karena fungsinya sebagai pencari
nafkah utama keluarga dan cenderung untuk memilih bekerja full-time di usia tua.
Sesuai dengan hasil regresi model kedua, kecenderungan untuk bekerja full-time
untuk pekerja lanjut usia laki-laki akan lebih besar 7,1% dibandingkan pekerja lanjut
usia perempuan.
4.3

Analisis Implikasi Terhadap Penelitian Terdahulu

Melalui pembahasan statistika yang sudah dijabarkan sebelumnya, ada beberapa
variabel yang memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Beberapa diantaranya
adalah:
1. Penelitian terdahulu di Eropa (Kalwij Vermeulen, 2005) dengan metode
regresi probit menggunakan variabel umur, kesehatan, pendidikan dan
status kawin yang signifikan mempengaruhi alasan lansia untuk bekerja.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan di China (D.U Yang, Wang Meiyan,
2010) dengan metode regresi logit menggunakan variabel umur,
pendidikan

,

kesehatan,

daerah

tempat

mempengaruhi alasan lansia untuk bekerja.

tinggal

yang

signifikan

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia (Fathin, 2015) dengan
metode regresi probit menggunakan variabel umur, tingkat pendidikan,
kesehatan dan tingkat pengeluaran yang tidak mempengaruhi lansia untuk
bekerja. Serta jenis kelamin laki-laki, status menikah dan status kepala
rumah tangga yang mempengaruhi lansia untuk bekerja.
Adapun beberapa alasan tidak berpengaruhnya variabel pendidikan, pengeluaran,
status kawin, kesehatan terhadap jam kerja adalah menurut penelitian Junaidi (2015)
alasan utama pekerja lansia memilih untuk bekerja full-time atau part-time didasarkan
pada keinginan untuk mengisi waktu luang dan atau sekedar menambah penghasilan.
Dan menurut Simanjuntak (1985) tidak semua orang memiliki waktu yang sama
dengan motif yang sama untuk bekerja baik itu full-time maupun part-time.

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
karakteristik demografi dan sosial-ekonomi penduduk lanjut usia di Indoensia seperti
umur, jenis kelamin, kesehatan, pendidikan, status kawin dan pengeluaran rumah
tangga terhadap kecenderungan penduduk lanjut usia di Indonesia untuk bekerja atau
tidak bekerja dan terhadap kecenderungan pekerja lanjut usia di Jawa Tengah untuk
bekerja full-time atau part-time. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang
telah dilaksanakan.
1. Penduduk lanjut usia di Jawa Tengah dengan umur yang semakin tua, tingkat
pendidikan yang semakin tinggi, serta tingkat pengeluaran rumah tangga yang
tinggi memiliki kecenderungan untuk tidak bekerja di masa tuanya.
Sedangkan, penduduk lanjut usia berjenis kelamin laki-laki, penduduk lanjut usia
dengan status menikah dan kesehatan yang relatif baik memiliki kecenderungan untuk
bekerja di masa tuanya.
2. Pekerja lanjut usia di Jawa Tengah dengan umur semakin tua memiliki
kecenderungan untuk bekerja dengan jam kerja <35 jam dalam seminggu.
Sedangkan,

pekerja

lanjut

usia

yang

berjenis

kelamin

kecenderungan untuk bekerja full-time (>35 jam perminggu).

laki-laki

memiliki

5.2 Saran
Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan
saran sebagai berikut:
1. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka penting bagi pemerintah di
Jawa Tengah untuk menaruh perhatian khusus terhadap fenomena Population
Ageing serta konsekuensinya terhadap aspek ketenagakerjaan. Melalui
penelitian ini diketahui bahwa hampir lebih dari setengah penduduk lansia di
Jawa Tengah memilih untuk bekerja. Hal ini mencerminkan kebutuhan
ekonomi yang masih relatif besar untuk dihadapi penduduk lanjut usia di Jawa
Tengah. Menyikapi hal tersebut, saran yang dapat diberikan adalah
pemerintah perlu menciptakan pasar kerja yang layak bagi pekerja lansia
dengan bentuk-bentuk pekerjaan khusus bagi lansia.
2. Besarnya partisipasi pekerja lanjut usia berjenis kelamin laki-laki daripada
pekerja lanjut usia perempuan, status menikah serta, faktor kesehatan yang
relatif baik juga cenderung menjadi faktor utama penduduk lansia untuk
memilih bekerja. Berdasarkan faktra tersebut, perlu adanya perbaikan kualitas
jaminan sosial dan pensiun yang lebih komperhensif. Pemerintah dapat
mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran bagi tenaga kerja
yang sudah memasuki usia lanjut tetapi masih mampu untuk menghasilkan.
Misalnya dengan mengatur fleksibilitas jam kerja dan tempat kerja, kondisi
lingkungan yang diciptakan ramah untuk pekerja lansia, fasilitas yang
diperoleh lansia dll. Sehingga pertumbuhan penduduk lanjut usia serta pekerja
lanjut usia di Jawa Tengah dapat memberikan dampak positif bagi
keberhasilan pembangunan.

3. Pemerintah perlu membuat kebijakan dalam mengedukasi masyarakat
tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesempatan bagi tenaga
kerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Sehingga ketika memasuki
usia lanjut tenaga kerja akan memiliki kesejahteraan dalam menjamin
hidupnya di hari tua. Misalnya dengan beasiswa pendidikan, peningkatan
kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta mengajarkan pentingnya budaya
untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan yang baik secara menyeluruh
hingga ke daerah-daerah terpencil.
4. Berdasarkan fakta yang terjadi adalah banyaknya penduduk lansia yang
bekerja di sektor informal seperti pertanian dan perdagangan. Kepada
pemangku kebijakan diharuskan untuk meningkatkan akses lansia terhadap
jaminan sosial hari tua untuk penduduk lansia yang bekerja di sektor tersebut.

5.3 Keterbatasan Penelitian
1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya melihat gambaran secara
umum partisipasi kerja lansia di Jawa Tengah. Penelitian ini tidak dapat
menjelaskan secara detail pola partisipasi kerja penduduk lansia di wilayah
pedesaan ataupun perkotaan yang tentunya memiliki karakteristik
berbeda.
2. Penelitian ini kurang menjelaskan gambaran partisipasi kerja lansia pada
sektor pekerjaan utama yang dipilih oleh pekerja lansia di Jawa Tengah.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data
SUSENAS 2018 dengan

variabel dependen adalah karakteristik

demografi dan sosial ekonomi. Sehingga diperlukan adanya penambahn

variabel dan bahasan yang lebih mendalam berupa wawancara responden
atau wawancara para ahli ketenagakerjaan. Sehingga akan lebih jelas
mengarah kepada motif utama lansia Jawa Tengah untuk bekerja.
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