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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara 

sedang berkembang di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana 

memperbaiki atau mengangkat taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi 

merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi kunci keberhasilan bagi 

suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Modal pembangunan suatu negara terdiri atas sumber daya alam, modal 

fisik, dan sumber daya manusia. Dari ketiga modal tersebut, yang merupakan 

modal dasar dari kekayaan suatu bangsa adalah sumber daya manusia. Sumber 

daya manusia merupakan faktor produksi yang bersifat aktif, sedangkan modal 

fisik dan sumber daya alam bersifat pasif. Oleh karena sifatnya yang aktif, maka 

sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan karakteristik dan 

kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara (Wiratmo, 1992:177). 

 Pembahasan mengenai sumber daya manusia tidak dapat terlepas dari 

pembahasan mengenai kependudukan, terutama menyangkut jumlah dan 

komposisi penduduk serta berbagai faktor yang akan menyebabkan perubahan 

dalam jumlah penduduk. Khusus mengenai Indonesia, masalah kependudukan 
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timbul dalam bentuk jumlahnya yang relatif tinggi, komposisinya yang kurang 

menguntungkan dan distribusinya yang sangat timpang (Soelistyo d.k.k dalam  

Kuncoro, 1999:9). 

Penduduk mempunyai fungsi ganda dalam perekonomian. Dalam 

konteks pasar ia berada baik pada sisi permintaan maupun sisi penawaran. Pada  

sisi permintaan penduduk adalah konsumen, sumber permintaan akan barang dan 

jasa. Sedangkan pada sisi penawaran, penduduk adalah produsen jika ia seorang 

pengusaha atau tenaga kerja jika ia semata-mata adalah pekerja. Dalam konteks 

pembangunan pandangan terhadap penduduk terbagi menjadi dua. Ada yang 

menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, namun ada yang 

menganggapnya sebagai pemacu pembangunan (Dumairy, 1997:68). 

Dalam analisa ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu 

negara dibedakan atas tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja atau 

manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja 

(Simanjuntak,1985:3). Pertambahan penduduk dan hal-hal yang berhubungan 

dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional telah 

dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. 

Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, 

sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik 

(Arsyad, 1992:163). 

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat akan membawa beban 

tersendiri bagi perekonomian yaitu penciptaan atau perluasan lapangan kerja. 

Sementara di negara-negara berkembang mempunyai kemampuan yang terbatas 

dalam menciptakan kesempatan kerja baru. Jika lowongan baru tidak mampu 
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menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru itu 

akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada. Penciptaan lapangan 

kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah yang tidak hanya 

menyangkut masalah jumlah, yaitu bagaimana memacu jumlah yang diminta agar 

mampu menyerap jumlah yang ditawarkan, akan tetapi juga menyangkut masalah 

mutu. Kualitas tenaga kerja Indonesia, sebagaimana tercermin dari tingkat 

pendidikan angkatan kerja dan produktivitas pekerja yang ada masih relatif rendah 

(Dumairy, 1997:77). 

Jumlah penduduk menurut susunan umur dan jenis kelamin dapat 

dikatakan sebagai proksi determinan penawaran pekerja. Penawaran pekerja selain 

ditentukan oleh jumlah penduduk, juga ditentukan oleh banyaknya waktu yang 

ditawarkan di pasar kerja, ketrampilan, serta kemampuan pekerja. Sedangkan 

komposisi  penduduk yaitu pengelompokkan penduduk menurut ciri tertentu atau 

latar belakang tertentu misalnya, menurut pendidikan, menurut tempat tinggal 

(desa dan kota), menurut kegiatan sehari-hari, dan lain-lain akan memberikan 

gambaran tentang mutu penduduk yang ada dan yang akan memasuki pasar kerja 

(Wirakartakusumah dalam Ananta, 1990:69). 

Menurut survei angkatan kerja yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS), pada tahun 2003 jumlah angkatan kerja  sebanyak 100,3 juta. 

Dibandingkan tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 463 ribu atau sebanyak 

1%. Penurunan jumlah angkatan kerja terjadi terutama di perkotaan yang 

sebelumnya berjumlah 42,135 juta pada tahun 2002 menjadi sebesar 41,061 juta 

pada tahun 2003. Sementara itu di pedesaan terjadi penambahan sebesar 655,842 

ribu atau 1%. Jumlah angkatan kerja laki-laki meningkat dari 63,310 juta menjadi 
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64,837 juta untuk periode yang sama. Penurunan ini diperkirakan disebabkan oleh 

meningkatnya jumlah angkatan kerja perempuan yang memutuskan mengurus 

rumah tangga dan kemungkinan meningkatnya penduduk usia kerja yang 

bersekolah.  

Dilihat dari latar belakang pendidikan yang ditamatkan, maka jumlah 

angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan SD ke bawah menurun 4,233 

juta orang atau 4% yakni sebesar 55% dari seluruh angkatan kerja tahun 2003, 

padahal pada tahun 2002 mencapai 59%. Sedangkan angkatan kerja yang  

berpendidikan SMTP dan SMTA mengalami peningkatan masing-masing 4% dan 

1% pada tahun 2003. Persentase jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi yaitu 

lulusan diploma dan universitas sebesar 5% sama dengan tahun 2002. 

Supply of labor yang melebihi demand of labor merupakan masalah 

dalam bidang ketenagakerjaan. Rendahnya tingkat investasi dan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia merupakan penyebab rendahnya permintaan tenaga 

kerja. Meskipun tingkat investasi tinggi, tetapi tingkat permintaan tenaga kerja 

lokal tetap rendah. Hal ini karena yang dibutuhkan untuk investasi tertentu adalah 

tenaga kerja yang memiliki kualifikasi tertentu pula. Di sektor modern misalnya, 

dengan tingkat teknologi yang tinggi maka yang dibutuhkan tenaga kerja yang 

menguasai teknologi. Pada negara-negara sedang berkembang tenaga kerja seperti 

itu sangat kurang, sehingga tidak jarang untuk mendatangkan tenaga kerja asing 

dengan jenjang tingkat upah yang relatif mencolok. Tenaga kerja lokal kurang 

mampu bersaing di bursa kerja baik nasional maupun internasional. Akibatnya, 

tenaga kerja lokal tidak terserap pada sektor tersebut. Pada akhirnya penawaran 

tenaga kerja yang melebihi permintaan akan menimbulkan berbagai jenis 
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pengangguran dan rendahnya tingkat upah (Suryana, 2000:83). Hasil kajian yang 

dilakukan oleh Stain (1981) dan Myint (1984), menemukan bahwa permintaan 

industri-industri yang berorientasi ekspor terhadap pekerja asing cenderung 

meningkat, sebaliknya permintaan industri-industri yang bersifat substitusi impor 

menurun. Hal ini terutama disebabkan karena industri-industri yang berorientasi 

ekspor lebih cepat untuk mencapai skala ekonomi dibandingkan industri-industri 

yang bersifat pengganti impor (Elfindri dan Bachtiar, 2004:182). 

Kebijakan pemerintah sangat penting artinya dalam mempengaruhi 

kegiatan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Pemerintah yang stabil dan 

yang berusaha membantu perkembangan sektor swasta mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan memperluas 

kesempatan kerja. Namun demikian usaha-usaha mengembangkan kegiatan 

ekonomi dan meluaskan kesempatan kerja tidak selalu dapat mewujudkan hasil 

yang diharapkan, yaitu menciptakan kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. 

Pengangguran tetap merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi suatu 

perekonomian (Sukirno, 2000:8). Sedemikian pentingnya masalah pengangguran 

sehingga seringkali dijadikan topik hangat dalam perdebatan politik. Banyak 

politisi menggunakan indek kesengsaraan, yang merupakan penjumlahan dari 

inflasi dan tingkat pengangguran untuk menghitung sehat tidaknya perekonomian 

suatu negara serta kesuksesan atau kegagalan dari sebuah kebijakan ekonomi 

(Herlambang et al., 2001:94).  

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bagian integral dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu masalah yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembangunan dewasa ini di propinsi Jawa Tengah adalah masalah 
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kependudukan. Hal ini diindikasikan oleh angka pengangguran yang cukup tinggi 

serta keterbatasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. 

Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang melanda perekonomian 

Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang  lalu. 

Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2000 mencapai 30.856.825 jiwa 

atau sekitar 15,16% dari seluruh penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan 

penduduk antara periode 1990 – 2000 sebesar 0,82%. Sementara itu pada tahun 

1999 jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 10 tahun ke atas) sebanyak 

25.122.381 orang, yang meliputi 12.365.901 orang laki-laki dan 12.756.480 orang 

perempuan. Jumlah tersebut terdiri atas angkatan kerja sebesar 15.433.345 orang 

dan bukan angkatan kerja sebanyak 9.689.036 orang. Tingkat pengangguran 

terbuka sebesar 5,62%. Dari jumlah penduduk yang bekerja didominasi oleh 

sektor pertanian yang mencapai 46,36%, sedangkan menurut status sebagian besar 

berstatus sebagai buruh /karyawan/pekerja dibayar yaitu sebanyak 5.333.660 

orang. Kualitas angkatan kerja yang diukur dengan tingkat pendidikan yang 

ditamatkan sebagian besar masih relatif rendah. Pada tahun 1999 pekerja dengan 

pendidikan SD ke bawah mencapai 75%; SLTP 11,03%; SLTA 11,50%;  dan 

Perguruan Tinggi sebanyak 2,47% (www.jateng.go.id). 

Implikasi dari meningkatnya jumlah penduduk perlu diimbangi  dengan 

penciptaan kesempatan kerja baru. Selain itu juga masalah rendahnya jam kerja 

para pekerja, rendahnya tingkat upah, serta rendahnya produktivitas pekerja yang 

disebut-sebut sebagai indikator terjadinya setengah pengangguran yang sementara 

oleh peneliti dikatakan lebih serius dibanding dengan pengangguran terbuka pada 

umumnya (Simanjuntak,1985:12; Ananta,1991 dalam Sutomo, 1996:4). Banyak 
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diskusi yang mengupas dimensi pengangguran pada dasawarsa 1980 dan 1990-an. 

Hasil dari berbagai  diskusi tersebut telah menyepakati bahwa pengangguran yang 

terjadi sebagai akibat akumulasi ganda dari berperannya faktor penawaran (supply 

factors) yang telah membangkitkan jumlah dari pencari kerja. Tingginya angka 

kelahiran pada tahun-tahun sebelumnya telah menghasilkan secara alamiah 

generasi itu memasuki usia kerja 15 tahun berikutnya (Elfindri dan Bachtiar, 

2004:114). Data Susenas 2001 menunjukkan jumlah pengangguran terbuka 

sebanyak 8 juta orang, mereka yang sementara tidak bekerja 2,5 juta orang serta 

setengah penganggur 27,7 juta orang, sehingga ketiga kelompok penganggur 

menjadi 38,1 juta orang. Setahun sebelumnya jumlah mereka adalah 37,6 juta 

orang. Kontribusi pencari kerja pertama kali (first time job seekers) serta mereka 

yang menarik diri bekerja untuk mendapatkan pekerjaan kembali (intermitten 

employment), baik karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dengan 

keinginan sendiri, memberikan kontribusi penting pada penampilan pasar tenaga 

kerja (Kompas, 20/ 11/ 2002 dalam Elfindri dan Bachtiar, 2004:113 – 114).  

Dari permasalahan tersebut diatas, penelitian ini berusaha untuk 

menganalisis sisi jam kerja para pekerja dengan batasan utama penduduk berusia 

15 tahun ke atas yang bekerja dan menerima upah, baik dari faktor ekonomi 

maupun demografi di propinsi Jawa Tengah. 

 

B. Perumusan Masalah 

Seseorang bersedia  menyediakan waktunya untuk melakukan suatu 

pekerjaan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik ekonomi maupun non ekonomi. 

Berdasarkan hasil penelitian empiris, ternyata faktor ekonomi merupakan faktor 
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yang sangat dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk menyediakan 

waktunya terhadap suatu pekerjaan tertentu. Faktor ekonomi tersebut antara lain 

tingkat upah, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, 

pendapatan maupun kekayaan lainnya. 

Faktor non ekonomi tidak dapat diabaikan  begitu saja dalam 

mempengaruhi seseorang untuk dapat memperoleh serta melakukan suatu 

pekerjaan tertentu. Hal ini menjadi sangat penting karena dapat mendorong 

seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu pekerjaan. Selain itu juga 

suatu pekerjaan kadang memerlukan suatu kualifikasi tertentu seperti umur, jenis 

kelamin, tempat tinggal maupun status (Wirakartakusumah, 1990 dalam Sutomo, 

1996:4 – 5). 

Dalam penelitian ini tidak semua faktor tersebut diamati. Oleh karena itu 

pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh tingkat upah, umur, dan pendidikan terhadap 

jam kerja para pekerja di propinsi Jawa Tengah ? 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh tingkat upah menurut tempat tinggal terhadap 

jam kerja para pekerja di propinsi Jawa Tengah ? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh tingkat upah menurut jenis kelamin terhadap 

jam kerja para pekerja di propinsi Jawa Tengah ? 

4. Apakah ada perbedaan pengaruh tingkat upah menurut status pekerja terhadap 

jam kerja para pekerja di propinsi Jawa Tengah ? 

Studi ini hanya melihat pengaruh upah, umur, tingkat pendidikan, tempat 

tinggal, dan jenis kelamin serta status terhadap jam kerja penduduk usia kerja 

(penduduk usia 15 tahun ke atas) yang bekerja dan menerima upah. Oleh karena 
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itu tidak diperhatikan bias simultan antara upah dan jam kerja. Artinya, pengaruh 

sebaliknya yaitu jam kerja terhadap upah tidak diestimasi secara tersendiri dalam 

penelitian ini. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara umum 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jam kerja para pekerja di propinsi 

Jawa Tengah baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun dari sisi demografi. Secara 

rinci tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh tingkat upah, umur, dan 

pendidikan terhadap jam kerja para pekerja di propinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh tingkat upah menurut 

tempat tinggal terhadap jam kerja para pekerja di propinsi Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh tingkat upah menurut jenis 

kelamin terhadap jam kerja para pekerja di propinsi Jawa Tengah. 

4. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh tingkat upah menurut status 

pekerja terhadap jam kerja para pekerja di propinsi Jawa Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sebagai 

penerapan teori penawaran tenaga kerja, terutama dilihat dari sisi jam kerja 

terhadap kondisi wilayah yang bersangkutan. 
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2. Bermanfaat guna pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan  terutama menyangkut jam kerja, upah, dan 

pendidikan pekerja dalam penyusunan perencanaan di bidang ketenagakerjaan 

untuk masa yang akan datang. 

3. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang 

penelitian. 

4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai masalah yang 
sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Penawaran 

Penawaran adalah hubungan antara harga dan kuantitas. Apabila 

dikaitkan penawaran suatubarang, maka merupakan hubungan antara harga dan 

jumlah barang yang disetujui oleh pensuplai untuk ditawarkan. Sehubungan 

dengan tenaga kerja, menurut Bellante dan Jackson (1983:72) penawaran adalah 

suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenga kerja yang para pemilik 

tenaga kerja siap untuk ditawarkan. 

Sementara Wirakartakusumah dalam Ananta (1990:27) mendefinisikan 

penawaran terhadap pekerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah 

pekerja yang disetujui oleh pensuplai untuk ditawarkan. Secara khusus, suatu 

kurva penawaran menggambarkan  berbagai kemungkinan tingkat upah dan 

jumlah maksimum pekerja yang siap ditawarkan oleh pensuplai tenaga kerja pada 

waktu tertentu.  

B. Teori Penawaran Pekerja 

Teori penawaran terhadap pekerja didasarkan pada new-homes economics.

New-homes economics adalah analisis ekonomi mikro dengan beberapa elemen 

yang berbeda. Elemen pertama berhubungan dengan usaha memaksimalkan utility 

(kepuasan). Komoditi yang dibicarakan tidak terbatas pada komoditi abstrak yang 

diproduksi di dalam rumah tangga. Istilah rumah tangga mengacu pada kegiatan 

bukan pasar. Kegiatan rumah tangga digunakan untuk membedakan dengan 
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kegiatan pasar. Kegiatan pasar menghasilkan uang, sedangkan kegiatan rumah 

tangga tidak menghasilkan uang. Elemen kedua new-homes economics adalah 

teknologi produksi rumah tangga yang digambarkan oleh satu atau beberapa 

fungsi produksi. Dalam teori ekonomi konvensional komoditi pasar dapat 

langsung memberikan kepuasan kepada individu. Tetapi, menurut new-homes 

economics komoditi pasar tidak langsung memberikan kepuasan kepada individu. 

Komoditi pasar tersebut harus diolah dulu bersama input rumah tangga. Elemen 

ketiga adalah suatu rangkaian asumsi tentang cara memperoleh sumber-sumber 

rumah tangga, terutama waktu yang akan dipergunakan dalam proses produksi. 

Elemen terakhir adalah keterbatasan yang dihadapi rumah tangga dalam 

pembuatan keputusan. Dalam analisis ekonomi mikro konvensional,  kendala 

yang sering dibahas adalah kendala harga dan pendapatan. Selain  kedua kendala 

tersebut, kendala waktu sering pula menjadi salah satu kendala dalam new-homes 

economics. Kendala lain yang sering muncul adalah kendala yang berkaitan 

dengan pendapatan bukan upah. 

Dari sudut teori makro maupun mikro tingkah laku pekerja di dalam 

pasar pekerja dapat dijelaskan pula melalui teori alokasi waktu yang 

diperkenalkan oleh Becker (Sutomo, 1996:9). Teori alokasi waktu yang lebih 

dikenal dengan teori rumah tangga baru (New Home Economic Theory)

membangun teorinya berdasarkan perilaku konsumen dalam ekonomi mikro 

dengan  memperkenalkan rumah tangga atau keluarga sebagai suatu unit analisis 

(Becker, 1965; Elfindri, 1989 dalam Elfindri dan Bachtiar, 2004:39 – 451). Teori 

ini mengasumsikan bahwa utility rumah tangga tidak langsung dari konsumsi 

barang namun juga memaksimalkan utility dari suatu komoditi  Z dari kombinasi 
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barang dan jasa (X) yang dikonsumsi selama periode tertentu. Hubungan ini dapat 

ditulis sebagai: 

Z = z ( X, T )                                                                             (2.1) 

Masing-masing komoditi Z dapat dibeli di pasar atau diproduksi sendiri di rumah 

sehingga fungsi totalnya menjadi: 

X = Xm + Xh                                                                             (2.2) 

Hasil subtitusi persamaan (2.2) dan persaman (2.1) menjadi fungsi utility: 

Z = z (Xm, Xh, T )                                                                     (2.3) 

Komoditi yang dibeli dan diproduksi di rumah dipisahkan, di mana komoditi yang 

dihasilkan diproduksi dalam suatu periode waktu di rumah sehingga: 

 Xh = f (H)                                                                                 (2.4) 

 Untuk memaksimalkan konsumsi rumah tangga dibatasi oleh kendala 

waktu dan anggaran di mana pendapatan keluarga dan pengeluaran untuk 

konsumsi (Xm) tergantung pada pendapatan yang diperoleh di pasar yaitu sebesar 

tingkat upah individu (W) kali jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja di 

pasar (N) dan pendapatan dari tenaga kerja lain dalam rumah tangga (V). Secara 

matematis persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut: 

 Xm = WN + V                                                                           (2.5) 

 Dalam hal ini waktu merupakan sumber daya yang penting dengan 

batasan waktu 24 jam sehari yang harus dialokasikan pada beberapa kegiatan 

seperti waktu luang (leisure), bekerja di rumah dan di pasar. Persamaannya dapat 

ditulis sebagai berikut: 

 T = H + N+ L                                                                           (2.6) 
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Tingkat konsumsi optimal suatu rumah tangga adalah saat marginal 

produktivitas dari bekerja di rumah sebanding dengan marginal rate dari subtitusi 

antara barang dan konsumsi waktu. Alokasi waktu keluarga mungkin pada 

kegiatan bekerja dan konsumsi. Kendala waktu adalah: 

 Ti = TC = T – Tw                                                                    (2.7) 

Dimana TC adalah waktu konsumsi yang jumlahnya sama dengan jumlah seluruh 

waktu yang tersedia. Becker menekankan bahwa waktu dapat dialokasikan secara 

efisien di antara kegiatan yang berbeda. Perubahan dalam efisiensi pasar akan 

menyebabkan realokasi waktu oleh anggota keluarga lain. Sehingga penekanan 

dilakukan pada alokasi waktu dari opportunity cost keluarga yang bekerja, bukan 

yang tidak bekerja (Elfindri dan Bachtiar, 2004: 40 - 41). 

 Gronou (1977), melakukan revisi terhadap teori Becker dengan 

memperlihatkan pengaruh kenaikan sumber pendapatan lain dan upah pada 

alokasi waktu. Kenaikan pendapatan lain tidak mempengaruhi marginal 

produktivitas dari pekerjaan di rumah, namun akan meningkatkan waktu leisure 

(dengan asumsi bukan barang inferior) dan mengurangi jam kerja di pasar. Kedua, 

untuk pekerja di pasar kenaikan upah akan mempengaruhi tingkat substitusi waktu 

dan barang serta keuntungan produksi di rumah. Perubahan ini akan berpengaruh 

mengurangi jam kerja di rumah. Pemisahan kegiatan di rumah dan leisure oleh 

Becker menjadi masalah karena dikaitkan dengan aktivitas pasar. Namun 

kenaikan kegiatan pasar bagi wanita bukan benar-benar menyatakan pengurangan 

leisure, terutama di negara-negara berkembang. Graham dan Green (1984) 

menekankan adanya joint production antara aktivitas rumah dan leisure, artinya 
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unit waktu yang sama sering digunakan untuk aktivitas rumah dan leisure secara 

bersamaan (Elfindri dan Bachtiar, 2004:40 – 41). 

 

C. Alokasi Waktu Model Dua Barang 

 Kita mengetahui bagaimana seorang individu memilih untuk 

mengalokasikan jumlah pendapatan yang tetap di antara berbagai barang yang 

tersedia. Individu harus memilih sedemikian rupa dalam memutuskan bagaimana 

mereka akan menggunakan waktu mereka, di mana waktu dalam satu hari tetap 

yaitu 24 jam. Dengan jumlah jam kerja yang tetap ini setiap individu harus 

memutuskan berapa banyak waktu untuk bekerja dan berapa waktu yang 

digunakan untuk kegiatan lain. 

Dalam model dua barang dilakukan penyederhanaan dengan 

mengasumsikan bahwa hanya terdapat dua pilihan kegiatan bagi individu untuk 

menggunakan waktunya yaitu: (1) bekerja dengan upah sebesar W per jam, dan 

(2) waktu luang (leisure time) yaitu waktu yang tidak dipergunakan dalam 

pekerjaan atau melakukan kegiatan yang tidak ekonomis sifatnya dan karenanya 

tidak menerima imbalan upah (Nicholson, 1999:350). 

 Jika diasumsikan bahwa utility seseorang untuk satu hari tertentu 

tergantung pada kegiatan konsumsi (C) dan jumlah waktu luang yang dinikmati 

(H), maka fungsi utilitas seorang individu dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Utilitas = U ( C, H )                                                                  (3.1) 

 Konsumsi (C) dan jumlah waktu luang atau leisure time (H) merupakan 

barang yang akan memberikan kepuasan kepada individu. Kendala pertama 

berkaitan dengan waktu yang tersedia bagi setiap individu adalah 24 jam per hari. 
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Jika L dinyatakan sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja dan H 

adalah waktu untuk kegiatan selain kerja maka: 

 L + H = 24                                                                                 (3.2) 

 Kegiatan konsumsi individu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, 

sedangkan jumlah pendapatan tergantung pada lamanya jam kerja (L) dan tingkat 

upah (W) per jam. Dengan demikian kendala kedua dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

 C = WL                                                                                      (3.3) 

 Dengan mengkombinasikan persamaan (3.2) dengan persaman (3.3) 

maka akan diperoleh: 

 C = W (24 – H )                                                                        (3.4) 

 atau 

 C + WH = 24 W                                                                        (3.5) 

 Persamaan (3.5) di atas memiliki arti bahwa setiap individu memiliki 

pendapatan penuh sebesar 24 W. Jadi makin lama seorang individu bekerja, maka 

akan semakin tinggi kemampuannya untuk mengkonsumsi barang-barang yang 

diinginkan. 

 

D. Maksimisasi Utilitas 

 Setiap individu berusaha menggunakan sumber dayanya yang langka 

untuk memaksimalkan utilitasnya. Dalam hal ini masalah yang dihadapi seorang 

individu adalah bagaimana cara mengalokasikan waktunya sedemikian rupa 

sehingga mampu memberikan kepuasan (utilitas) maksimum bagi dirinya. Dua 

sumber utilitas yang perlu diperhatikan adalah konsumsi barang dan jasa berlaku 
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sebagai landasan permintaan individu. Sumber utilitas lain yang penting adalah 

waktu luang yaitu waktu yang digunakan untuk santai, tidur, makan, dan kegiatan 

rekreasi (McEachern, 2000:216). Dengan kendala pendapatan penuh dalam 

persamaan (3.5), maka dapat diselesaikan dengan membentuk fungsi Lagrangian 

di mana: 

 L =  U ( C, H ) + λ ( 24 W – C – WH )                                    (4.1) 

Syarat pertama untuk memaksimumkan utilitas adalah: 

 δ L /δ C = δ U/ δ C - λ = 0 (4.2) 

 δ L / δ H = δ U/ δ H – Wλ = 0 (4.3) 

Dengan membagi persamaan (4.3) dengan persamaan (4.2) di atas maka 

diperoleh: 

δ U/ δ H ⁄ δ U/ δ C = W = MRS  ( H terhadap C)               (4.4) 

 Jadi dengan tingkat upah tertentu sebesar W, maka seorang individu 

untuk memperoleh kepuasan maksimum harus memilih untuk bekerja dalam 

jumlah jam kerja sedemikian rupa sehingga tingkat substitusi marginal atau 

marginal rate of substitution (MRS) dari waktu santai terhadap konsumsi sama 

dengan W ( Nicholson, 1999:351 – 352). 

 

E. Efek Substitusi dan Efek Pendapatan 

 Salah satu masalah penting dalam analisis penawaran tenaga kerja adalah 

tanggapan tenaga kerja terhadap tingkat upah yang lebih tinggi. Jika tingkat upah 

(W) naik akan mempengaruhi pilihan individu untuk memilih antara pekerjaan 

pasar dan penggunaan waktu untuk kegiatan lain. Kenaikan upah akan mendorong 

individu untuk bekerja lebih lama karena dari setiap jam kerja dapat digunakan 
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untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak. Bila upah naik 

individu mensubstitusikan kegiatan lain dengan pekerjaan. Ini merupakan efek 

substitusi dari kenaikan upah. 

 Namun kenaikan upah juga berarti kenaikan pendapatan untuk jumlah 

jam kerja yang sama. Kenaikan pendapatan berarti individu meminta barang 

normal dalam jumlah yang lebih banyak. Mengingat waktu luang merupakan 

barang normal, kenaikan pendapatan ini akan menyebabkan meningkatnya 

permintaan individu terhadap waktu luang. Sehingga mengurangi alokasi waktu 

individu untuk pekerjaan pasar. Efek pendapatan dari kenaikan upah cenderung 

mengurangi alokasi waktu individu untuk pekerjaan pasar yang ditawarkan. Efek 

substitusi dari kenaikan upah terhadap jam waktu luang akan negatif, tetapi efek 

pendapatan akan positif. Jadi efek substitusi dan efek pendapatan bekerja dalam 

arah yang berlawanan (McEachern, 2000:35). 

 Bekerja dan menganggur bersifat Mutually Exclusive artinya orang tidak 

bekerja dan menganggur dalam waktu yang bersamaan, maka sulit pula 

memperkirakan secara pasti dampak peningkatan upah (W) terhadap lamanya 

bekerja (L) (Sutomo, 1996:16). Untuk itu, melalui analisis berikut ini dapat 

diketahui dampak subtitusi dan dampak pendapatan. 

 

1. Garis Anggaran dan Alokasi Waktu 

 Barang konsumsi yang dapat dinikmati oleh seseorang sebanding 

dengan pendapatan orang yang bersangkutan dan sebanding pula dengan 

jumlah waktu yang disediakan untuk bekerja. Waktu yang tersedia bagi tiap-

tiap individu adalah tetap yaitu 24 jam. Dari waktu tersebut individu yang 
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bersangkutan untuk keperluan tidur, makan, mandi, dan keperluan lain yang 

bersifat personal. Sisanya digunakan untuk bekerja dan untuk waktu luang. 

Jadi pada dasarnya setiap penambahan barang konsumsi (melalui 

penambahan waktu kerja), berarti mengurangi jumlah waktu yang digunakan 

untuk waktu luang. 

 Misal, waktu yang tersedia untuk keperluan bekerja dan waktu luang 

adalah sebesar OH, tingkat upah ditunjukkan oleh garis vertikal sedangkan 

U menunjukkan  tingkat utilitas seseorang, maka dampak substitusi dan 

pendapatan ditunjukkan oleh gambar 2.1 di bawah ini: 

 

Gambar 2.1 Perubahan Tingkat Upah dan Utilitas 

Sumber: Simanjuntak, 1985:54 

 
Kenaikan tingkat upah berarti pertambahan pendapatan. Dengan 

status yang lebih tinggi seseorang cenderung untuk meningkatkan konsumsi 

dan menikmati waktu luang lebih banyak, yang berarti mengurangi jam 
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kerja. Di lain pihak kenaikan tingkat upah juga berarti harga waktu menjadi 

lebih mahal. Nilai waktu yang lebih tinggi mendorong individu untuk 

mensubstitusikan waktu luang (leisure time) dengan bekerja lebih lama.  

 Dari gambar di atas, misalnya tingkat upah naik maka budget line 

akan bergeser dari BC1 menjadi BC2. Perubahan tingkat upah tersebut 

berdampak pada peningkatan pendapatan seperti yang digambarkan oleh 

garis B1 C1 yang sejajar dengan garis BC1. Peningkatan pendapatan tersebut 

mendorong individu untuk mengurangi jumlah jam kerja dari HD1 menjadi 

HD2 (income effect). 

 Selanjutnya, kenaikan tingkat upah dapat menyebabkan timbulnya 

substitution effect yaitu menggantikan waktu luang untuk menambah 

barang-barang konsumsi atau dengan kata lain individu menambah jam kerja 

lebih lama. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh perubahan jam kerja dari 

HD2 ke HD3 atau dari titik E2 ke titik E3.

2.  Kurva Penawaran Pekerja Individu 

 Bila tingkat upah naik, efek substitusi menyebabkan individu 

menawarkan lebih banyak waktu untuk pekerjaan pasar, tetapi efek 

pendapatan menyebabkan individu meminta waktu luang lebih banyak dan 

mengakibatkan penawaran waktu untuk pekerjaan pasar lebih kecil. 

Besarnya penyediaan waktu bekerja sehubungan dengan perubahan tingkat 

upah dinamakan fungsi penawaran tenaga kerja. 

 Kurva penawaran mempunyai kemiringan positif, kemudian mulai 

bengkok ke belakang. Kurva penawaran yang bengkok ke belakang terjadi 
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bila efek pendapatan akibat kenaikan tingkat upah lebih besar daripada efek 

substitusi, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan berkurang 

bersamaan dengan naiknya tingkat upah. Kurva penawaran pekerja individu 

dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:  

 

Gambar 2.2  Fungsi Penawaran Pekerja 

Sumber:  Simanjuntak, 1985:55 

 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Analisis terhadap data Susenas Jawa Timur 1982 (Ananta dan Sugiharso 

:1988) menunjukkan bahwa hubungan antara usia dan penghasilan berbentuk 

parabola dengan titik puncak pada usia 44 tahun. Untuk sampel total yang terletak 

dalam interval usia 10 – 29 tahun, hubungan tersebut berbentuk linier dan positif. 

Sampel usia 10 – 29 tahun  konsisten dengan hasil pada sampel dengan semua 

umur. 

Pola tersebut tidak berubah meskipun sampel laki-laki dan perempuan 

dipisahkan. Akan tetapi titik puncak parabola untuk sampel wanita tercapai pada 
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usia 38 tahun. Sedangkan untuk sampel laki-laki pada usia 45 tahun. Untuk 

sampel usia 10 – 29  tahun, baik responden laki-laki maupun perempuan 

hubungan tersebut berbentuk linier positif. Hasil ini konsisten dengan hasil pada 

sampel semua umur. 

 Hubungan penghasilan dengan pendidikan dan jam kerja juga positif. 

Untuk sampel dengan semua umur tidak dapat dilihat apakah bentuknya linier 

atau parabolis karena data bersifat kategorikal. Untuk sampel responden usia      

10 –29 tahun, pengaruh pendidikan, yang diukur dengan lama sekolah pada 

penghasilan memperlihatkan hubungan dengan “increasing return”. Dengan kata 

lain, pendidikan tidak saja mempunyai pengaruh positif pada penghasilan, tetapi 

juga pengaruh positif tersebut makin besar dengan makin tinggi pendidikan. 

Hasil analisis hubungan penghasilan dan jam kerja studi kasus kota Bogor 

(Ananta, Secha Alatas dan Sri Harijati Hatmadji:1986), menunjukkan bahwa 

hubungan antara jumlah jam kerja untuk pekerjaan utama selama sebulan serta 

pendidikan dengan penghasilan berbentuk parabolis. Hal ini berarti pada mulanya 

peningkatan jam kerja membawa kenaikan penghasilan, kenaikan tahun 

pendidikan membawa kenaikan penghasilan pula. Jam kerja titik puncak 

penghasilan tercapai pada 73,17 jam per bulan. Artinya apabila dikontrol dengan 

variabel usia, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, keinginan menerima 

pekerjaan lagi, status migrasi, dan lapangan pekerjaan utama maka penghasilan 

mencapai maksimal ketika seseorang  bekerja 73,17 jam per bulan, yang berarti 

pula rata-rata seseorang bekerja adalah 18,23 jam per minggu. 

 Tahun pendidikan memberikan penghasilan maksimal dicapai pada 13,41 

tahun, angka ini setara dengan tamatan SMTA. Faktor usia mempunyai hubungan 
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linier dengan penghasilan, hanya bila dikontrol dengan variabel lainnya. Bila tidak 

dikontrol dengan variabel apapun usia 50 tahun merupakan usia yang memberikan 

penghasilan maksimal. Jenis kelamin ternyata mempunyai pengaruh pada 

penghasilan. Koefisien yang positif pada jenis kelamin memperlihatkan bahwa 

laki-laki rata-rata penghasilan lebih tinggi daripada perempuan. Dari variabel 

status perkawinan terlihat bahwa mereka yang berstatus kawin mempunyai 

penghasilan lebih tinggi daripada yang berstatus tidak kawin. 

 Hasil penelitian terhadap data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas) tahun 1987 propinsi Jawa Tengah oleh Sutomo (1996) menunjukkan 

adanya perbedaan pengaruh upah1 (kurang dari UMR) terhadap jam kerja antara 

pekerja yang berpendidikan SD ke bawah dengan SMTA+. Terdapat pula 

perbedaan pengaruh indikator upah1 (kurang dari UMR) antara pekerja yamg 

berpendidikan SMTP dengan SMTA+, demikian pula terdapat perbedaan 

pengaruh indikator upah2 (sama dengan UMR) antara pekerja yang berpendidikan 

SD ke bawah dengan SMTA+. 

 Hasil uji statistik juga menunjukkan adanya perbedaan pengaruh 

indikator upah1 terhadap jam kerja antara pekerja di kota dan desa. Selain itu juga 

terdapat perbedaan pengaruh indikator upah2 terhadap jam kerja antara pekerja 

yang tinggal di kota dan desa. Hasil estimasi menunjukkan rata-rata jam  kerja per 

minggu para pekerja untuk upah1 di kota 47,27 jam per minggu dan di desa 36,06 

jam per minggu. Untuk indikator upah2 di kota 55,99 jam per minggu dan di desa 

47,79 jam. Hasil estimasi rata-rata jam kerja per minggu menurut tingkat upah dan 

tempat tinggal selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.  
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Tabel 2.1  Rata-rata Jam Kerja per Minggu Menurut  
 Upah dan Tempat Tinggal Jawa Tengah 1987 

 
Tingkat Upah Kota Desa 

Upah 1 
Upah 2 
Upah 3 

47,2756 
55,9920 
43,9480 

36,0675 
47,7915 
41,7403 

Sumber: Sutomo,1996 

 Selain itu hasil uji statistik juga menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh indikator upah1 terhadap jam kerja antara laki-laki dan perempuan. 

Demikian pula indikator upah2 terhadap jam kerja antara pekerja laki-laki dan 

perempuan. Dari hasil estimasi diketahui bahwa untuk upah1 rata-rata jam kerja 

adalah 39,69 jam sedangkan perempuan adalah 37,15 jam. Untuk upah2 rata-rata 

jam kerja per minggu pekerja laki-laki 48,03 jam dan perempuan 45, 53 jam. 

Hasil estimasi jam kerja per minggu menurut tingkat upah dan jenis kelamin 

selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini: 

Tabel 2.2  Rata-rata Jam Kerja per Minggu Menurut Tingkat  
 Upah dan Jenis Kelamin Jawa Tengah Tahun 1987 

 
Tingkat upah Laki-laki Perempuan 

Upah 1 
Upah 2 
Upah 3 

39,6965 
48,0304 
44,1426 

37,1513 
45,5814 
36,2920 

Sumber: Sutomo,1996 

 Dilihat dari jam kerja menurut umur dan tingkat pendidikan, hasil 

analisis data Sakernas 1987 Jawa Tengah secara keseluruhan menunjukkan bahwa 

pada kelompok umur yang lebih tua ternyata rata-rata jam kerjanya lebih rendah, 

atau terdapat perbedaan rata-rata jam kerja menurut kelompok umur. Demikian 

pula pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ternyata lebih rendah rata-rata jam 

kerjanya menurut tingkat pendidikan. Hasil estimasi rata-rata jam kerja per 
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minggu menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 2.3   Rata-rata Jam Kerja per Minggu Menurut Kelompok Umur 
 dan Tingkat Pendidikan Jawa Tengah 1987 

 
Kelompok Umur Tingkat Pendidikan 

10-24  25-54  55  + Total 

Tidak sekolah/TTSD/SD
SMTP 
SMTA + 
Total 

50,35 
48,06 
41,40 
46,60 

45,02 
44,27 
39,74 
43,01 

45,62 
45,08 
38,17 
42,91 

47,00 
45,80 
39,77 
44,18 

Sumber: Sutomo,1996 

Regresi berganda dari model yang terpilih diketahui ada tiga variabel 

interaksi yang secara signifikan berpengaruh terhadap jam kerja pada taraf 

signifikansi α = 0,1. Fungsi regresi dari model yang terpilih adalah sebagai 

berikut: 

Jk =  38,2961 – 0,9456 Up1 – 1,8744 Up2 + 5,9657 Um 1 + 1,7072 Um 2  
 (0,5044)          (0,0379)         (0,0000)             (0,0293) 
 + 8,7878 Dik 1 + 7,4791 Dik 2 – 10,8427 Up1Dik1 – 6,3310 Up1Dik2  
 (0,0000)            (0,0000)           (0,0000)                   (0,0016) 
 + 3,1760 Up2Dik1 
 (0,0536) 
 

Analisis terhadap data Sakernas 2001 menunjukkan bahwa kebanyakan 

wanita bekerja kurang dari 35 jam yang menunjukkan masih rendahnya tingkat 

produktivitas wanita. Mereka pada umumnya bekerja pada sektor informal dan 

pertanian. Selain itu wanita memasuki sektor publik karena adanya desakan 

kebutuhan ekonomi rumah tangga dan hanya sebagian kecil yang bertujuan untuk 

mengembangkan karir. Sementara wanita yang suaminya bekerja sebagai “blue 

collar worker” terjadi penurunan partisipasi kerja. Hal ini disebabkan karena 

ketika mereka memasuki pasar kerja tingkat upah yang didapatkan tidak 

sebanding dengan nilai waktu yang dikorbankan. Kemungkinan terbesar wanita 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



26

sebagai unpaid worker terdapat pada sektor pekerjaan suami informal (Elfindri 

dan Bachtiar, 2004:36 – 62). 

Dari beberapa hasil penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa: (1) 

Jam kerja dan pendidikan mempunyai hubungan positif dengan penghasilan. 

Dengan demikian teori alokasi waktu berlaku karena kenaikan dalam penghasilan 

menyebabkan kenaikan jam kerja, sedangkan di sisi lain permintaan akan waktu 

luang (leisure time) menjadi berkurang. (2) Umur mempunyai hubungan positif 

dengan penghasilan tetapi mempunyai hubungan negatif dengan dengan jam 

kerja. (3) Jam kerja laki-laki lebih panjang dibanding jam kerja perempuan. (4) 

jam kerja di kota lebih panjang dibanding jam kerja di desa. Uraian teoritis 

maupun kajian empiris menunjukkan bahwa factor ekonomi dan demografi 

mempunyai hubungan  dengan jam kerja. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengemukakan bahwa 

faktor sosial ekonomi dan demografi merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi jam kerja para pekerja. Meskipun demikian, tidak berarti faktor-

faktor lain di luar faktor sosial ekonomi dan demografi tidak berpengaruh 

terhadap jam kerja para pekerja. McEachern (2001: 222 – 224) mengemukakan 

bahwa penawaran tenaga kerja pada suatu pasar tergantung pada berbagai faktor 

selain tingkat upah, seperti permintaan terhadap suatu barang juga tergantung 

pada faktor-faktor selain harga. Penawaran tenaga kerja tergantung pada faktor-

faktor selain upah meliputi: (1) sumber pendapatan lain, (2) kenyaman kerja, (3) 

nilai pengalaman kerja, dan (4) selera pekerja. 
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Pada penelitian ini, faktor sosial ekonomi dan demografi merupakan 

permasalahan utama yang akan dianalisa. Upah dalam teori alokasi waktu 

merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi pilihan individu untuk 

bekerja dengan jam kerja panjang atau pendek. Kenaikan tingkat upah akan 

mempengaruhi pilihan antara pekerjaan pasar dan penggunaan waktu yang lain 

dalam dua cara. Pertama, kenaikan upah mendorong individu untuk bekerja lebih 

lama karena setiap jam kerja saat ini dapat digunakan untuk membeli barang dan 

jasa dalam jumlah lebih banyak. Kedua, kenaikan upah berarti kenaikan 

pendapatan untuk jumlah jam kerja yang sama akan meningkatkan permintaan 

individu terhadap waktu luang, sehingga mengurangi alokasi waktu untuk 

pekerjaan pasar. 

Banyak orang bekerja keras, akan tetapi banyak pula orang yang bekerja 

dengan hanya sedikit usaha. Hasil yang diperoleh dari dua cara kerja tersebut 

tentunya berbeda. Upah dilihat dari sisi pekerja adalah pendapatan yang diperoleh 

dari penghasilan menggunakan tenaganya kepada produsen (Salim dan 

Kusumosuwidho dalam Tjiptoherijanto, 1993:411). Perbedaan upah di pasar 

menurut McEachern (2001: 224 – 229) disebabkan oleh: (1) perbedaan dalam 

persyaratan pelatihan dan pendidikan, (2) perbedaan ketrampilan dan kemampuan 

pekerja, (3) perbedaan dalam risiko kerja baik dalam pengertian keamanan pekerja 

maupun kemungkinan untuk dipecat, (4) perbedaan geografis, (5) diskriminasi 

rasial dan jenis kelamin, serta (6) keanggotaan dalam serikat pekerja. 

Oleh karena itu, peneliti mencoba menganalisis bagaimana hubungan 

antara variabel-variabel ekonomi dan demografi terhadap jam kerja. Model 
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penelitian yang menunjukkan hubungan tersebut, disajikan dalam gambar 1.1 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 

Hubungan antara Variabel Ekonomi  

dan Demografi Terhadap Jam Kerja 

 

H. Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan pengaruh variabel upah, umur, dan pendidikan terhadap 

jam kerja. 

2. Terdapat  perbedaan pengaruh variabel upah antara pekerja di kota dan desa 

terhadap jam kerja. 

3. Terdapat  perbedaan pengaruh variabel upah antara pekerja laki-laki dan 

perempuan terhadap jam kerja. 

4. Terdapat  perbedaan pengaruh variabel upah antara pekerja yang berstatus 

kawin dan tidak kawin terhadap jam kerja. 

 
BAB III  

Faktor ekonomi: 
- Upah 
- Pendidikan 

Jam kerja 

Faktor Demografi: 
- Umur 
- Tempat Tinggal 
- Jenis Kelamin 
- Status
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METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2003 propinsi Jawa Tengah yang 

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara keseluruhan tidak semua 

data yang menyangkut aspek demografi dan aspek ekonomi digunakan dalam 

analisis. Adapun aspek demografi yang digunakan dalam analisis meliputi umur, 

tempat tinggal, jenis kelamin, dan status. Sedangkan aspek ekonomi meliputi upah 

dan pendidikan. Analisis dibatasi hanya pada sampel kelompok umur 15 tahun ke 

atas yang bekerja dan menerima upah. 

Pertanyaan yang menyangkut analisis jam kerja dalam Sakernas 2003 

meliputi delapan pertanyaan yaitu: 

1.  B1P05 yaitu daerah pekerja dengan ketentuan: 

 1 : perkotaan 

 2 : pedesaan 

2.  JK yaitu jenis kelamin pekerja dengan ketentuan: 

 1 : laki-laki 

 2 : perempuan 

3.  Umur yaitu umur pekerja dalam tahun. 

4.  STAT yaitu status pekerja dengan ketentuan. 

 1 : belum kawin  

 2 : kawin 

 3 : cerai hidup 
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4 : cerai mati 

5. B4P1A yaitu pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan ketentuan: 

 1 : tidak/belum pernah sekolah 

 2 : tidak/belum tamat SD 

 3 : SD 

 4 : SLTP umum/SMP 

 5 : SLTP kejuruan 

 6 : SLTA umum/SMU 

 7 : SLTA kejuruan/SMK 

 8 : Diploma I/II 

 9  : Akademi/ Diploma III 

 10 : Universitas  

6. B4P2A1 yaitu bekerja seminggu yang lalu dengan ketentuan: 

 1 : ya 

 2 : tidak 

7. B4P9 yaitu jumlah jam kerja pada pekerjaan utama selama seminggu yang lalu. 

8. B4P11 yaitu pendapatan bersih sebulan. 

 

B.  Definisi Operasional 

 1. Variabel dependen adalah jam kerja diukur dalam jam per minggu. 

 2. Variabel independen 

a.) Faktor demografi: 

1. Umur adalah umur pekerja yang dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok yaitu 15 – 24 tahun, 25 – 59 tahun dan 60 tahun lebih 
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yang dimaksudkan untuk mengetahui kelompok umur sekolah, 

kelompok umur kerja dan kelompok umur tua. Pengelompokan 

umur tersebut juga mengandung pengertian bahwa mereka termasuk 

umur sekolah yang belum aktif secara ekonomi, mereka yang 

termasuk umur produktif artinya mereka adalah aktif secara 

ekonomi, dan selanjutnya untuk kelompok umur tua adalah mereka 

yang mulai menarik diri dari pasar kerja karena usia (Sutomo, 

1996:28 – 29). Dalam pembentukan model regresi, kelompok umur 

60 tahun lebih dijadikan sebagai kelompok pembanding. 

2.  Tempat tinggal dikelompokkan menjadi dua yaitu kota dan desa. 

Dalam pembentukan model regresi, desa sebagai pembanding. 

3.  Jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Dalam pembentukan 

model regresi, perempuan sebagai pembanding. 

4.  Status adalah status pekerja yang dibedakan atas status kawin dan 

tidak kawin (tidak kawin, cerai hidup, cerai mati). Dalam 

pembentukan model regresi, status tidak kawin sebagai pembanding. 

b.) Faktor  ekonomi: 

1. Upah dalam ribuan rupiah yang diterima oleh pekerja per bulan 

dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu: kelompok upah 1 yaitu  

kurang dari upah minimum (kurang dari Rp 340.400), kelompok 

upah 2 yaitu sama dengan upah minimum (antara Rp 340.400 – Rp 

400.000), kelompok upah 3 yaitu di atas upah minimum (di atas Rp 

400.000). Pengelompokkan upah didasarkan pada upah minimum 

terendah dan tertinggi  35 kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah 
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tahun 2003. Upah minimum terendah yaitu kabupaten Grobogan 

sebesar Rp 340.400 dan tertinggi adalah kota Semarang yaitu 

sebesar Rp 400.000 (Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 

561/ 52/ 2002, 20 September 2002). Dari ketiga kelompok upah 

tersebut, dalam pembentukan model regresi kelompok upah di atas 

upah minimum dijadikan kelompok pembanding. 

2. Pendidikan adalah pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: kelompok pendidikan 

SD ke bawah yaitu mereka yang tidak sekolah, tidak tamat SD, dan 

mereka yang tamat SD. Kelompok pendidikan SLTP – SLTA adalah 

mereka yang berpendidikan SLTP dan SLTA baik umum maupun 

kejuruan. Sedangkan kelompok pendidikan D1+ adalah mereka yang 

berpendidikan DI, DII, Akademi/DIII, dan Universitas. Dalam 

pembentukan model regresi, kelompok pendidikan D1+ sebagai 

kelompok pembanding. 

 

C.  Analisis Data 

Analisis data dilakukan baik secara deskripsi maupun statistik 

inferensial.  Analisis deskripsi menggunakan tabulasi silang, terutama dipakai 

untuk mengetahui distribusi pekerja menurut jam kerja,  tingkat upah dan jenis 

kelamin; jam kerja, tingkat pendidikan dan jenis kelamin; jam kerja, kelompok 

umur dan jenis kelamin; jam kerja, tempat tinggal dan jenis kelamin serta menurut 

jam kerja, status dan jenis kelamin. Selain itu juga distribusi pekerja yang 

tergolong setengah penganggur menurut jam kerja dan tingkat upah, serta jumlah 
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pekerja yang bekerja dengan jam kerja lebih dari jam kerja normal (lebih dari 44 

jam per minggu) dengan upah kurang dari upah minimum. Untuk itu semua 

variabel ditranformasikan menjadi variabel kategorik, yang akan disebut data 

kategorik (Agung, 1996:239). 

Pengkategorian atau pengelompokkan umur dibedakan atas kelompok 

umur 15 – 24 tahun, 25 – 59 tahun dan 60 tahun lebih. Variabel upah dibedakan 

atas upah kurang dari upah minimum (kurang dari Rp 340.400), upah sama 

dengan upah minimum (antara Rp 340.400 – Rp. 400.000) dan upah di atas upah 

minimum (di atas Rp 400.000). Jam kerja dikelompokkan dalam tiga kelompok 

yaitu: jam kerja kurang dari normal (kurang dari 35 jam per minggu), jam kerja 

normal (antara 35 – 44 jam per minggu) dan jam kerja di atas normal yaitu di atas 

44 jam per minggu. Variabel pendidikan dikelompokkan kedalam tiga kelompok 

yaitu SD ke bawah (tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD), SLTP – SLTA dan 

D1+. Untuk variabel jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, sementara 

untuk variabel tempat tinggal yaitu desa dan kota serta untuk variabel status yaitu 

kawin dan tidak kawin. 

Analisis statistik inferensial menggunakan regresi berganda untuk 

mengetahui hubungan variabel bebas secara bersama-sama terhadap jam kerja 

sebagai variabel tidak bebas. Regresi bukan untuk menunjukkan hubungan sebab 

akibat, akan tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model 

secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan variabel tak bebas dalam 

model yang sama. Di samping itu, suatu model regresi dipergunakan untuk 

menentukan estimasi atau perkiraan tentang nilai variabel bebasnya (Agung, 

1988:5 – 6). Suatu persamaan regresi dapat hanya menggunakan variabel 
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kategorik sebagai variabel bebas (Nachrowi dan Hardius Usman, 2002:171). 

Berdasarkan kerangka analisis maka regresi berganda yang dipakai pada 

penelitian ini, karena terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel 

independen (Santosa, 2003:349). Model yang dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Model 1 

Adalah model yang memperhatikan pengaruh variabel upah pekerja, 

umur pekerja dan tingkat pendidikan pekerja terhadap jam kerja tanpa 

memperhatikan variabel lainn. Model 1 dimaksudkan untuk menguji hipotesis 1. 

Model yang diperhatikan adalah sebagai berikut: 

 JK=β0+β1W1+β2W2+β3UM1+β4UM2+β5DIK1+β6DIK2+εi

2. Model 2 

Adalah model yang memperhatikan pengaruh variabel upah dan tempat 

tinggal pekerja terhadap jam kerja tanpa memperhatikan variabel lainnya. 

Model 2 ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis 2. Model yang diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

JK=β0+β1W1+β2W2+β3TT+εi

3. Model 3 

Adalah model yang memperhatikan pengaruh variabel upah dan jenis 

kelamin pekerja terhadap jam kerja tanpa memperhatikan variabel lainnya. 

Model 3 ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis 3. Model yang diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

JK=β0+β1W1+β2W2+β3SEX+εi

4. Model 4 
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Adalah model yang memperhatikan pengaruh variabel upah dan status 

pekerja terhadap jam kerja tanpa memperhatikan variabel lainnya. Model 4 ini 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis 4. Model yang diperhatikan adalah 

sebagai berikut: 

JK=β0+β1W1+β2W2+β3ST+εi

Keterangan: 

JK   : jam kerja per minggu 

W : tingkat upah 

 W1 = 1 tingkat upah kurang dari Rp 340.400 

 W2 = 0 lainnya 

 W2 = 1 tingkat upah antara Rp 340.400 – Rp 400.000 

 W1 = 0 lainnya 

UM : umur 

 UM1 = 1 umur muda (15 – 24 tahun) 

 UM2 = 0 lainnya 

 UM2 = 1 umur produktif (25 – 59 tahun) 

 UM1 = 0 lainnya 

DIK:  tingkat pendidikan 

 DIK1 = 1 TS/TTSD/SD(SD ke bawah) 

 DIK2 = 0 lainnya 

 DIK2 = 1 SLTP – SLTA  

 DIK1 = 0 lainnya 

TT   : tempat tinggal 
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TT = 1 kota 

TT = 0 desa 

SEX : jenis kelamin 

 SEX = 1 laki-laki 

 SEX = 0 perempuan 

ST   : status pekerja 

 ST = 1 kawin 

 ST = 0 tidak kawin 

Untuk mengetahui adanya asosiasi antara variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas menggunakan α = 0,05. Oleh karena itu apabila dari hasil uji 

statistik signifikansinya lebih kecil daripada atau sama dengan α = 0,05 maka 

variabel bebas tersebut secara statistik mempunyai hubungan dengan variabel 

tidak bebas. Apabila sebaliknya maka variabel bebas tersebut secara statistik tidak 

mempunyai hubungan dengan variabel tidak bebasnya. 

Uji satatistik F dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-

sama variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Sedangkan uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara individu variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Arief, 1993:9 – 

10). Sedangkan untuk kepentingan analisis tersebut digunakan regresi berganda 

dengan metode “enter” program SPSS 11.00. 

 

BAB IV 
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ANALISIS JAM KERJA 

 

A. Keadaan Umum Propinsi Jawa Tengah 

Sesuai dengan analisis dalam penelitian tentang jam kerja para pekerja 

di propinsi Jawa Tengah, maka keadaan umum yang dimaksud adalah yang 

berhubungan dengan kondisi ekonomi, kependudukan, dan ketenagakerjaan. 

Kondisi tersebut meliputi pertumbuhan dan struktur ekonomi, beberapa indikator 

kependudukan maupun ketenagakerjaan di propinsi Jawa Tengah. 

 

1. Gambaran Umum 

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Pulau Jawa, letaknya 

diapit oleh dua propinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara 

administratif Jawa Tengah sebagai sebuah propinsi yang menjadi bagian 

integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ditetapkan 

dengan UU No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950. Secara kronologis sejarah 

Jawa Tengah merupakan pusat pemerintahan kerajaan diantaranya kerajaan 

Budha Kalingga, kerajaan Mataram Budha, kerajaan Demak dan kerajaan 

Mataram Islam. Salah satu peninggalan penting adalah candi Borobudur 

yang menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan di Jawa Tengah. 

Secara geografis Jawa Tengah terletak antara 5o40I dan 8o30I

Lintang Selatan dan 108o30I dan 111o30I Bujur Timur (termasuk Pulau 

Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari 

utara ke selatan 226 km. Batas wilayah sebelah selatan adalah D.I 
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Yogyakarta dan Samudera Indonesia. Sedangkan batas wilayah sebelah 

barat dan timur adalah propinsi Jawa Barat dan propinsi Jawa Timur. 

Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata 

di Jawa Tengah berkisar antara 18oC sampai 28oC. Tempat-tempat yang 

letaknya dekat dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. 

Sementara itu, suhu rata-rata tanah berumput (kedalaman 5 cm) berkisar 

antara 17oC sampai 35oC. Rata-rata suhu air berkisar antara 21oC sampai 

28oC. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 73% 

sampai 94%. Curah hujan terbanyak terdapat di Stasiun Meteorologi 

Pertanian Khusus Salatiga sebanyak 3.990 mm dengan hari hujan 195 hari. 

Secara administratif propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 

kabupaten dan 6 kota, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.1. Luas 

wilayah Jawa Tengah adalah 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04% dari luas 

Pulau Jawa (1,70% luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1 juta hektar 

(30,80%) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20%) bukan lahan sawah. 

Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis 

(38,26%), lainnya berpengairan setengah teknis, tanah tadah hujan, dan lain-

lain. Potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali 

sebesar 69,56%. Sementara itu lahan kering yang dipakai untuk 

tegalan/ladang/huma sebesar 34,36% dari total bukan lahan sawah. 
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Tabel 4.1  Pembagian Wilayah Administratif 
 Propinsi Jawa Tengah 
 

Wilayah Jumlah 
Kabupaten 
Kota 
Kecamatan 
Kelurahan 
Desa 

29 
6
534 
8.540 
31.820 

Sumber: www.bps.go.id 

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah adalah Jawa Tengah yang 

mandiri, berdaya saing, berbasis pada potensi sumber daya daerah yang 

terjaga kelestariannya, dihuni masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, sejahtera, demokratis, dan menjunjung tinggi hukum dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mewujudkan visi 

tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut: (1) mewujudkan kemandirian 

melalui pengembangan sumber daya daerah, (2) mewujudkan terciptanya 

kerjasama yang sinergis antar kabupaten kota untuk meningkatkan laju 

pertumbuhan daerah. 

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mempercepat pemulihan 

ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan 

berkeadilan yang didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan. Program 

pembangunan ekonomi berkelanjutan bertumpu pada usaha makro, kecil, 

menengah, dan koperasi berdasarkan pada mekanisme pasar dan berbasis 

pada sumber daya alam, sumber daya manusia yang produktif dan mandiri. 

Program prioritas pembangunan ekonomi meliputi program-program jangka 

pendek untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mengurangi masalah 

kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. 

Sedangkan prioritas pembangunan ekonomi jangka menengah adalah 
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program-program untuk membangun landasan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

 

2. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting 

dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada 

suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada 

suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah 

suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, 

maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa 

terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai 

pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat (Susanti, Ikhsan, dan 

Widyanti, 1995:23). 

Dalam analisis makro ekonomi perkataan pertumbuhan ekonomi 

akan mempunyai dua segi pengertian yang berbeda. Istilah pertumbuhan 

ekonomi digunakan untuk mengambarkan bahwa suatu perekonomian telah 

mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang 

lebih tinggi. Namun di lain segi istilah tersebut bertujuan untuk 

mengambarkan tentang masalah ekonomi jangka panjang yang dihadapi 

(Sukirno, 2000:443). 

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas 

jasa riil terhadap penggunan faktor produksi pada tahun sekarang lebih besar 
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dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan 

mengalami pertumbuhan  bila pendapatan riil masyarakat pada tahun 

sekarang lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun 

sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 

Kondisi perekonomian nasional yang semakin membaik berdampak 

positif pada perekonomian Jawa Tengah. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi 

Jawa Tengah sejak tahun 1999 hingga 2003 menunjukkan perbaikan. Pada 

tahun 2003, sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan 

yang paling besar dibandingkan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 

6,33%. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor dengan pertumbuhan 

terendah yaitu sebesar minus 0,86%. Rendahnya pertumbuhan sektor 

pertanian ini disebabkan kurang bagusnya musim dan iklim yang terjadi 

pada tahun 2003 dibandingkan pada tahun 2002, yang berakibat pada 

rendahnya produksi sektor pertaniannya. Dilihat dari pertumbuhan selama 

kurun waktu lima tahun sektor industri pengolahan selalu mengalami 

pertumbuhan yang meningkat yaitu mencapai 6,26% pada tahun 2003. 
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Tabel 4.2  Pertumbuhan Sektor Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1999 – 2003  
 

Sektor 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Pertanian 
2. Pertambangan dan Pengalian 
3. Industri Pengolahan 
4. Listrik, Gas dan Air Minum 
5. Bangunan 
6. Perdagangan, Hotel dan   

Restoran 
7. Pengangkutan dan   Komuniklasi 
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa   

Perusahaan 
9. Jasa-jasa 

3,07 
5,49 
2,82 

10,38 
11,93 
3,20 

10,29 
3,77 

 
-0,20

3,31 
2,49 
3,19 
9,66 
1,49 
6,71 
5,45 
2,99 

 
1,27

1,69 
8,82 
3,21 
3,12 
2,58 
4,77 
8,13 
1,04 

 
1,71

0,80 
3,98 
4,33 

10,82 
4,42 
3,64 
5,39 

3,22 
 

3,71

-0,86 
5,32 
6,26 
1,88 
3,95 
6,01 
6,33 
2,78 

 
1,83

PDRB Total 3,49 3,93 3,33 3,48 4,07
Sumber: BPS, 2004b:16. 

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar selama periode 1999 – 

2003    adalah sektor industri pengolahan rata-rata di atas 30%, bahkan pada 

tahun 2003 mencapai 31,19%. Selanjutnya yang memberikan sumbangan 

terbesar setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan, hotel 

dan restoran dan sektor pertanian. Namun untuk sektor pertanian dari tahun 

ke tahun kontribusinya semakin menurun. Pada tahun  2003 masing-masing 

memberikan sumbangan sebesar 24,34% dan 18.86%. Sedangkan sektor 

listrik, gas, dan air minum merupakan sektor yang memberikan kontribusi 

terkecil yakni hanya sebesar 1,26% pada tahun 2003. Secara keseluruhan, 

dalam lima tahun tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti, 

masing-masing sektor masih dalam posisi yang tetap sama. 
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Tabel 4.3  Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1999 – 2003  
 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (persen) 

 
Sektor 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Pertanian 
2. Pertambangan     dan Pengalian 
3. Industri Pengolahan 
4. Listrik, Gas dan Air Minum 
5. Bangunan 
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 
7. Pengangkutan dan Komuniklasi 
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa   

Perusahaan 
9. Jasa-jasa 

20,78 
1,46 

30,55 
1,14 
4,13 

22,91 
4,94 
3,96 

 
10,12

20,65 
1,44 

30,34 
1,21 
4,03 

23,53 
5,01 
3,92 

 
9,87

20,33 
1,51 

30,30 
1,20 
4,00 

23,86 
5,25 
3,84 

 
9,71

19,80 
1,53 

30,55 
1,29 
4,04 

23,89 
5,34 
3,83 

 
9,73

18,86 
1,54 

31,19 
1,26 
4,03 

24,34 
5,46 
3,78 

 
9,52

Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber: BPS, 2004b:18 

 

3. Indikator Kependudukan 

Hasil Susenas 2003 menunjukkan jumlah penduduk Jawa Tengah 

sebanyak 32.052.840, yang terdiri dari 15.957.412 laki-laki dan 16.095.428 

perempuan. Selama tahun 2002 – 2003, terjadi penambahan jumlah 

penduduk sebanyak 350.974 jiwa. Bila dilihat dari tahun ke tahun, jumlah 

penduduk Jawa Tengah mengalami trend meningkat meskipun 

penambahannya tidak terlalu besar. Selama tahun 2000 – 2001 terjadi 

penambahan penduduk Jawa Tengah sebanyak 287.972 jiwa. Dengan 

menggunakan data hasil Sensus Penduduk tahun 2000 sebesar 30.924.164 

jiwa sebagai data dasar, penambahan penduduk selama periode 2000 – 2001 

sebesar 0,61%. Sedangkan selama tahun 2001 – 2002, terjadi penambahan 

jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 628.048 jiwa. 

Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2000 – 2003 lebih banyak 

dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2000 yakni 100 berbanding 

98, sementara tahun 2001  yakni 100 berbanding 99. Hal ini ditunjukkan 
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oleh angka rasio jenis kelamin sebesar 98,89 yang pada tahun sebelumnya 

tercatat sebesar 98,27. Begitu pula halnya pada tahun 2002 dan 2003 

masing-masing 100 berbanding 99. Angka rasio jenis kelamin pada tahun 

2002 sebesar 99,26 sedangkan pada tahun 2003 sebesar 99,14. 

Proses ke arah struktur penduduk tua tetap berlangsung di propinsi 

Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari penduduk 15 tahun ke atas sebesar 

71,17% tahun 2001. Bahkan khusus penduduk usia 65 tahun ke atas sendiri 

persentasenya mencapai 6,32% atau lebih tinggi dari tahun 2000 yang 

tercatat 6,16%. Persentase penduduk anak-anak (di bawah 15 tahun) 

mengalami sedikit kenaikan dari 28,26% menjadi 28,83%. Pada tahun 2002 

dan 2003 penduduk 15 tahun ke atas sebesar 71,54% dan 72,38%. Penduduk 

usia 65 tahun ke atas persentasenya mencapai 6,36% tahun 2000, lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2001 yang tercatat 6,32%. Persentase penduduk 

anak-anak mengalami sedikit penurunan dari 28,83% manjadi 28,46%. 

Sedangkan pada tahun 2003 penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami 

peningkatan dari 6,36% menjadi 6,43%. Sementara untuk penduduk anak-

anak mengalami penurunan dari 28,46 menjadi 27,61%. 
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Tabel 4.4 Beberapa Indikator Kependudukan Jawa Tengah Tahun 2000 – 2003 
 

Indikator *2000 **2001 ***2002 ***2003 

Jumlah penduduk 
 Laki-laki 
 Perempuan 

30.775.846 
15.253.438 
15.522.408 

15.253.438 
15.445.400 
15.618.418 

31.691.866 
15.787.143 
15.904.723 

32.052.840 
15.957.412 
16.095.428 

Rasio Jenis Kelamin 
(Sex Ratio) 

 
98,27 

 
98,89 

 
99,26 

 
99,14 

Penduduk Menurut 
Kelompok Umur 
(persen) 

0-14 Tahun 
15-64 
65+ 

 

28,26 
65,58 
6,16 

 

28,83 
64,85 
6,32 

 

28,46 
65,18 
6,36 

 

27,61 
65,95 
6,43 

Angka Beban 
Tangunggan 

Anak-anak 
Orang Tua 

 
52,48 
 
43,10 
9,39 

 
54,20 
 
44,46 
9,74 

 
53,42 
 
43,66 
9,76 

 
51,63 
 
41,87 
9,76 

Penduduk 10 Tahun ke 
Atas (persen) 

Belum kawin 
Kawin 
Cerai Hidup  
Cerai Mati 

 

35,39 
56,45 
1,58 
6,58 

 

33,54 
58,19 
1,56 
6,70 

 

33,91 
58,05 
1,55 
6,49 

 

33,83 
58,11 
1,48 
6,58 

Sumber:* BPS, 2001:14;** BPS, 2002:7; ***BPS, 2004c:8.  
 

Dengan kondisi struktur penduduk seperti di atas, angka beban 

tanggungan penduduk produktif (15 – 64 tahun) pada tahun 2001 sebesar 

54,20 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2000 yang tercatat 

sebesar 52,48. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya persentase penduduk 

anak-anak dan turunnya persentase penduduk usia 15 – 64 tahun sedangkan 

persentase penduduk tua relatif sama. Angka beban ketergantungan tahun 

2002 tercatat sebesar 53,43 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 

2001 yang tercatat sebesar 54,20. Penurunan ini disebabkan meningkatnya 
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persentase penduduk usia produktif dan menurunnya persentase anak-anak 

meskipun penduduk usia lanjut mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 

2003 angka beban tanggungan sebesar 51,63 atau mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2002 yang tercatat sebesar 53,42. Hal ini disebabkan 

meningkatnya persentase penduduk usia produktif dan menurunnya 

persentase anak-anak, namun persentase penduduk usia lanjut mengalami 

kenaikan. 

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus belum 

kawin tercatat sebesar 33,54%. Angka ini mengalami sedikit penurunan 

dibandingkan tahun 2000 yang tercatat sebesar 35,39%. Sebaliknya, yang 

berstatus kawin mengalami kenaikan sekitar 2% dari 56,45% pada tahun 

2000 menjadi 58,19% pada tahun 2001. Sedangkan untuk status lainnya 

tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2002 penduduk usia 10 

tahun  ke atas berstatus belum kawin tercatat 33,91%, sedikit mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun 2001 yang tercatat sebesar 33,54%. 

Sebaliknya, yang berstatus kawin dan cerai mati mengalami sedikit 

penurunan masing-masing 58,19% dan 6,70% pada tahun 2001 menjadi 

58,05% dan 6,49% pada tahun 2002. Sedangkan untuk status lainnya tidak 

banyak mengalami perubahan. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas 

yang berstatus belum kawin dan cerai hidup tercatat sebesar 33,83% dan 

1,48% pada tahun 2003. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan 

tahun 2002 yang tercatat sebesar 33,91% dan 1,55%. Sementara yang 

berstatus kawin dan cerai mati mengalami kenaikan masing-masing dari 
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58,05% dan 6,49% pada tahun 2002 menjadi 58,11% dan 6,58% pada tahun 

2003. 

Jumlah penduduk Jawa Tengah menurut kabupaten/kota dapat 

dilihat pada dalam tabel 4.5. Dari enam kota di propinsi ini, lima kota 

berpenduduk kurang dari 500 ribu orang yaitu, Magelang dengan jumlah 

penduduk 119.400 orang, Salatiga 158.112 orang, Tegal 242.112 orang, 

Pekalongan 271.418 orang, dan Surakarta 485.501 orang. Sedangkan 

Semarang merupakan satu-satunya kota dengan penduduk di atas 1 juta 

orang yaitu 1.389.416 orang. 

Kabupaten-kabupaten yang berpenduduk lebih dari satu juta orang 

secara berturut-turut adalah: Cilacap dengan penduduk 1.641.849 orang, 

Banyumas 1.5801.370 orang, Kebumen 1.193.850 orang, Klaten 1.120.400 

orang, Wonogiri 1.004.722 orang, Grobogan 1.299.175 orang, Pati 

1.187.646 orang, Jepara 1.034.799 orang, Demak 1.024.934 orang, 

Pemalang 1.316.977 orang, Tegal 1.429.345 orang, dan Brebes 1.763.581 

orang. Sedangkan enam belas kabupaten berpenduduk kurang dari satu juta 

orang dengan jumlah terendah adalah Rembang jumlah penduduknya 

576.417 orang dan jumlah terbanyak adalah Boyolali yang berpenduduk 

925.722 orang. Kabupaten lainnya berkisar antara kedua kabupaten tersebut. 
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Tabel 4.5  Penduduk  Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin 
 di Jawa Tengah 2003 

 
Laki-laki Perempuan Total Kabupaten/Kota 

 Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

01. Kab. Cilacap 
02. Kab. Banyumas 
03. Kab. Purbalingga 
04. Kab. Banjarnegara 
05. Kab. Kebumen 
06. Kab. Purworejo 
07. Kab. Wonosobo 
08. Kab. Magelang 
09. Kab. Boyolali 
10. Kab. Klaten 
11. Kab. Sukoharjo 
12. Kab. Wonogiri 
13. Kab. Karanganyar 
14. Kab. Sragen 
15. Kab. Grobogan 
16. Kab. Blora 
17. Kab. Rembang 
18. Kab. Pati 
19. Kab. Kudus 
20. Kab. Jepara 
21. Kab. Demak 
22. Kab. Semarang 
23. Kab. Temanggung 
24 .Kab. Kendal 
25. Kab. Batang 
26. Kab. Pekalongan 
27. Kab. Pemalang 
28. Kab. Tegal 
29. Kab. Brebes 
30. Kota Magelang 
31. Kota Surakarta 
32 .Kota Salatiga 
33. Kota Semarang 
34. Kota Pekalongan 
35. Kota Tegal 

820.238 
746.142 
422.059 
457.288 
589.265 
357.810 
386.594 
571.290 
444.362 
547.072 
395.760 
484.385 
400.581 
431.567 
660.644 
405.074 
287.335 
589.712 
366.622 
521.905 
508.703 
441.015 
344.564 
446.610 
348.758 
416.789 
643.085 
708.411 
901.585 

58.585 
231.058 

77.983 
692.422 
132.662 
119.902 

49,96 
49,70 
49,83 
51,71 
49,36 
50,44 
50,93 
50,00 
48,00 
48,83 
49,00 
48,21 
49,34 
50,18 
50,85 
49,00 
49,85 
49,65 
49,65 
50,44 
49,63 
50,13 
49,59 
50,63 
50,36 
50,22 
48,83 
49,56 
51,12 
48,71 
47,59 
49,32 
49,84 
48,88 
49,52 

821.611 
755.228 
424.865 
427.065 
604.585 
351.587 
372.424 
571.177 
481.360 
573.328 
411.875 
520.337 
411.296 
428.419 
638.531 
421.628 
289.082 
597.934 
371.788 
512.894 
516.231 
438.770 
350.328 
435.535 
343.761 
413.195 
673.892 
720.934 
861.996 

61.240 
254.443 

80.129 
696.994 
138.756 
122.210 

50,04 
50,30 
50,17 
48,29 
50,64 
49,56 
49,07 
50,00 
52,00 
51,17 
51,00 
51,79 
50,66 
49,82 
49,15 
51,00 
50,15 
50,35 
50,35 
49,56 
50,37 
49,87 
50,41 
49,37 
49,64 
49,78 
51,17 
50,44 
48,88 
51,29 
52,41 
50,68 
50,16 
51,12 
50,48 

1.641.849 
1.501.370 

846.924 
884.353 

1.193.850 
709.397 
759.018 

1.142.467 
925.722 

1.120.400 
807.635 

1.004.722 
811.877 
859.986 

1.299.175 
826.702 

576.3417 
1.187.646 

738.410 
1.034.799 
1.024.934 

879.785 
694.892 
882.145 
692.519 
829.084 

1.316.977 
1.429.345 
1.763.581 

119.400 
485.501 
158.112 

1.389.416 
271.416 
242.112 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Jumlah  15957412 49,81 16095428 50,19 32052840 100 
 

Sumber: BPS, 2004c:lampiran hal.27 

Komposisi penduduk dengan jumlah penduduk laki-laki lebih 

banyak meliputi sebelas kabupaten yaitu: Banjarnegara (51,71%), 

Purworejo (50,44%), Wonosobo (50,93%), Sragen (50,18%), Grobogan 

(50,85%), Jepara (560,22%), dan Brebes (51,12%). Magelang merupakan 

satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 
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berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sementara enam kota 

mempunyai komposisi penduduk perempuan lebih banyak. 

 

4. Indikator Ketenagakerjaan 

Penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di Jawa Tengah tahun 2001 

tercatat sebanyak 25,4 juta. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2000 yang tercatat sebesar 25,3 juta. Penduduk yang bekerja pada 

tahun 2001 tercatat 59,33% dari 25.392.529 penduduk usia kerja. Sementara 

yang mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya 

masing-masing tercatat sebesar 2,28%; 17,40%; 14,28%; dan 6,72%. Pada 

tahun 2002 penduduk usia kerja sebanyak 26,0 juta atau mengalami 

peningkatan bila dibandingkan tahun 2001 yang tercatat sebesar 25,4 juta. 

Penduduk yang bekerja pada tahun 2002 sebesar 58,81% dari 25.965.534 

penduduk usia kerja. Sementara yang mencari pekerjaan, sekolah, mengurus 

rumah tangga, dan lainnya masing-masing tercatat sebesar 3,79%; 17,83%; 

15,00%; dan 6,57%. Sedangkan pada tahun 2003 tercatat sebanyak 26,48 

juta penduduk usia kerja, mengalami peningkatan bila dibandingkan setahun 

sebelumnya yang tercatat 26,0 juta. Penduduk yang bekerja tercatat 57,38  

dari 26.483.217 penduduk usia kerja. Sedangkan yang mencari pekerjaan, 

sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya masing-masing tercatat 

sebesar 3,44%; 17,14%; 15,47%; dan 6,57%. 

Jika dibandingkan tahun 2000, kondisi tahun 2001 menunjukkan 

kecenderungan naiknya penduduk usia kerja yang bekerja dan sekolah, 

sementara yang mencari pekerjaan, mengurus rumah tangga, dan lainnya 

mengalami penurunan. Kondisi tahun 2002 menunjukkan kecenderungan 
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naiknya penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan, sekolah dan mengurus 

rumah tangga, Sedangkan yang bekerja dan lainnya mengalami penurunan 

bila dibandingkan tahun 2001. Sementara tahun 2003 menunjukkan 

kecenderungan naiknya penduduk usia kerja yang bekerja dan mengurus 

rumah tangga, sementara yang mencari pekerjaan dan sekolah mengalami 

penurunan untuk lainnya tetap. 

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk Jawa Tengah 

pada tahun 2001 sebesar 60,61 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

2000 yang tercatat sebesar 59,79. TPAK tahun 2002 sebesar 60,60 atau 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2001. Sedangkan tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) mengalami kenaikan yang cukup besar dari 

3,70 pada tahun 2001 menjadi 6,25 pada tahun 2002. Sementara tingkat 

pengangguran terbuka tahun 2000 sebesar 4,22 atau lebih besar dibanding 

tahun 2001. Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2003 sebesar 60,33 

mengalami kenaikan dibanding setahun sebelumnya. TPT mengalami 

penurunan dari 6,25% pada tahun 2002 menjadi 5,66% pada tahun 2003. 

Di lihat dari lapangan pekerjaan, maka peran sektor pertanian masih 

cukup besar dalam menyerap tenaga kerja. Sektor ini tercatat masih 

menyerap tenaga kerja rata-rata di atas 40,00%. Peran sektor industri, 

perdagangan dan jasa pada tahun 2000 – 2003 berkisar antara 10 sampai 

20%, di mana sektor perdagangan masih tetap lebih banyak menyerap 

tenaga kerja dibanding dua sektor lainnya. 
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Tabel 4.6 Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2000–2003  

Indikator *2000 *2001 **2002 **2003 
- Jumlah penduduk usia kerja             

(10 tahun ke atas) 
- Kegiatan utama penduduk usia      

kerja (persen) 
Bekerja 
Mencari pekerjaan 
Sekolah 
Mengurus rumah tangga 
Lainnya 

- Tingkat partisiapasi angkatan            
kerja (TPAK) 

- Tingkat pengangguran terbuka 
(TPT)  

(N) 
(persen) 

- Yang bekerja menurut lapangan 
pekerjaan (persen) 

Pertanian 
Industri 
Perdagangan 
Jasa 
Lainnya 

- Yang bekerja menurut status 
pekerjaan (persen) 

Berusaha sendiri 
Berusaha dibantu buruh tidak 
tetap 
Berusaha dibantu buruh tetap 
Buruh/karyawan 
Pekerja keluarga 

- Yang bekerja menurut jumlah jam 
kerja seminggu (persen) 

0 jam 
1-9 
10-24 
25-34 
35-44 
45-59 
60+ 

Rata-rata jam kerja seminggu (jam) 
Laki-laki 
Perempuan 

25.301.836 
 

57,27 
2,52 

16,74 
14,93 

8,54 
59,79 

 

637.900 
4,22 

 

42,34 
15,71 
20,91 
10,98 
10,06 

 

21,70 
20,79 

 
1,64 

36,30 
19,57 

 

2,39 
3,93 

18,05 
14,56 
24,76 
27,00 

9,32 
37,72 
39,82 
34,62              

25.392.529 
 

59,33 
2,28 

17,40 
14,28 

6,72 
61,61 

 

578.190 
3,70 

 

44,67 
16,24 
18,76 
10,42 

9,91 
 

14,39 
23,42 

 
3,08 

38,61 
20,49 

 

2,90 
2,31 

16,04 
15,81 
24,89 
29,38 

8,67 
38,47 
40,79 
35,10 

25.965.534 
 

56,81 
3,79 

17,83 
15,00 

6,57 
60,60 

 

984.234 
6,25 

 

41,90 
17,36 
19,35 
10,66 
10,72 

 

18,56 
20,70 

 
3,20 

40,38 
17,15 

 

3,64 
1,81 

15,18 
15,64 
25,11 
29,82 

8,80 
38,62 
40,54 
35,69 

26.483.217 
 

57,38 
3,44 

17,14 
15,47 

6,57 
60,83 

 

912.513 
5,66 

 

44,59 
15,65 
18,50 
10,21 
11,05 

 

19,34 
20,58 

 
3,11 

39,53 
17,45 

 

2,70 
1,57 

14,74 
15,46 
25,00 
31,71 

8,82 
39,35 
41,53 
35,95 

Sumber: *BPS, 2001:15; **BPS, 2004c:16 

Bila dibanding setahun sebelumnya, terlihat bahwa persentase 

penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan maupun berusaha sendiri 

pada tahun 2002 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tercatat 

40,38%  dan 18,56%, angka ini lebih tinggi dari tahun 2001 yang tercatat 

38,61% dan 14,39%. Sebaliknya berusaha dibantu buruh tidak tetap dan 

pekerja keluarga, mengalami penurunan yang cukup tajam tercatat masing-
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masing 20,70 dan 17,15% dari 23,42% dan 20,49%. Sedangkan pada tahun 

2001 jumlah penduduk yang bekerja sendiri menunjukkan penurunan yang 

sangat tajam dari 21,70% menjadi 14,39. Rata-rata jam kerja menurut 

kabupaten/kota di Jawa Tengah ditunjukkan dalam tabel 4.7 di bawah ini: 

 Tabel 4.7  Rata-rata Jam Kerja Seminggu Yang Lalu Menurut    
 Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin  di Jawa Tengah, 2003 

 

Sumber: BPS, 2004c:lampiran hal.103 

Kabupaten/kota Laki-laki Perempuan Total 
01. Kab. Cilacap 
02. Kab. Banyumas 
03. Kab. Purbalingga 
04. Kab. Banjarnegara 
05. Kab. Kebumen 
06. Kab. Purworejo 
07. Kab. Wonosobo 
08. Kab. Magelang 
09. Kab. Boyolali 
10. Kab. Klaten 
11. Kab. Sukoharjo 
12. Kab. Wonogiri 
13. Kab. Karanganyar 
14. Kab. Sragen 
15. Kab. Grobogan 
16. Kab. Blora 
17. Kab. Rembang 
18. Kab. Pati 
19. Kab. Kudus 
20. Kab. Jepara 
21. Kab. Demak 
22. Kab. Semarang 
23. Kab. Temanggung 
24. Kab  Kendal 
25. Kab. Batang 
26. Kab  Pekalongan 
27. Kab  Pemalang 
28. Kab. Tegal 
29. Kab. Brebes 
30. Kota Magelang 
31. Kota Surakarta 
32. Kota Salatiga 
33. Kota Semarang 
34. Kota Pekalongan 
35. Kota Tegal 

41,05 
43,27 
39,17 
39,89 
38,31 
40,16 
41,52 
42,62 
39,51 
42,68 
44,75 
34,41 
42,60 
35,79 
40,09 
37,34 
39,57 
39,39 
43,46 
42,49 
40,82 
43,08 
42,23 
38,22 
40,42 
43,59 
46,97 
43,46 
41,16 
45,49 
46,98 
47,14 
47,80 
47,94 
47,26 

34,53 
39,13 
33,85 
33,68 
33,88 
32,75 
35,01 
36,52 
33,31 
37,48 
38,96 
30,13 
36,26 
30,07 
31,96 
30,98 
29,57 
35,40 
37,63 
37.69 
33,95 
38,83 
33,26 
33,52 
36,46 
39,39 
40,36 
37,10 
34,32 
47,10 
45,30 
46,93 
46,69 
46,06 
44,17 

38,74 
41,72 
37,17 
37,85 
36,58 
37,35 
39,18 
40,11 
36,79 
40,33 
42,33 
32,72 
39,91 
33,20 
36,88 
34,94 
35,90 
37,77 
40,97 
40,89 
37,91 
41,20 
38,80 
36,49 
38,94 
41,99 
44,48 
41,31 
38,56 
46,14 
46,32 
47,05 
47,37 
47,26 
46,19 

Rata-rata Propinsi 
 

41,53 35,95 
 

39,35 
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Keenam kota di propinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata jam kerja 

di atas 45 jam per minggu. Rata-rata jam kerja tertinggi yaitu kota Semarang 

dengan rata-rata jam kerja 47,37 jam per minggu. Kabupaten Pemalang 

adalah satu-satunya kabupaten yang memiliki rata-rata jam kerja di atas 44 

jam per minggu yaitu 44,48 jam per minggu. Sementara rata-rata jam kerja 

terendah adalah kabupaten Wonogiri yaitu 32,72 jam per minggu. Dilihat 

dari jenis kelamin sebagian besar dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 

hanya kota Magelang yang rata-rata jam kerjanya lebih panjang perempuan 

yaitu 47,10 jam per minggu dan merupakan rata-rata jam kerja terpanjang 

perempuan di propinsi ini. Sedangkan rata-rata jam kerja perempuan 

terpendek adalah kabupaten Rembang dengan 29,57 jam per minggu. Rata-

rata jam kerja laki-laki terpanjang adalah kota Pekalongan dengan 47,94 jam 

per minggu. Sedangkan rata-rata jam kerja laki-laki terpendek adalah 

Wonogiri yaitu 34,41 jam per minggu. 

 

B. Analisis Data 

 Studi ini didasarkan pada data Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas) 2003 propinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistk 

(BPS). Secara keseluruhan komposisi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di 

Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 4.1.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



54

Gambar 4.1 
Komposisi Penduduk Usia Kerja di Jawa Tengah 2003 

Sumber:  - BPS, 2004a 
 *- BPS, 2004c:16 

 

Keterangan: 1** : Mencari pekerjaan                                     
 2** : Mempersiapkan usaha 

 3** : Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan 
 4** : Punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja 

 

Pengangguran 
terbuka 
(6,97%) 

Penduduk 15 
tahun ke atas 

Angkatan Kerja 
(70,01%) 

Bekerja 
(93,03%) 

Sekolah 
(23,55%) 

Mengurus 
Rumah Tangga 
(56,47%) 

Lainnya 
(19,98%) 

35 – 34 jam 
(25,00%)* 

45+ jam 
(40,53%)* 

1**(70,68%)

2**(0,56%)

3**(22,64%)

4**(6,1%)

Bukan angkatan 
Kerja 
(29,99%) 

0 – 34 jam 
(32,47%)* 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



55

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang 

diakui sebagai batas awal dari usia kerja. Penerapan penduduk usia kerja di atas 

15 tahun adalah setelah ILO (International labour Organization) 

menginstruksikan agar batas awal usia kerja adalah setelah 15 tahun. Sedangkan 

statistik Indonesia semenjak tahun 1971 batas usia kerja adalah bilamana 

seseorang sudah berumur 10 tahun atau lebih. Semenjak dilaksanakan Sakernas 

2001, batas usia kerja yang semula 10 tahun atau lebih dirubah menjadi 15 tahun 

atau lebih, mengikuti definisi dari ILO (Elfindri dan Bachtiar, 2004:lampiran 1).  

Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. 

Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Pengangguran terbuka terdiri atas: 

(1) mereka yang mencari pekerjaan, (2) mereka yang sedang mempersiapkan 

usaha, (3)  mereka yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan (4) 

mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 

Analisis dalam penelitian ini ditujukan pada responden usia 15 tahun ke 

atas yang bekerja dan menerima upah. Total sampel dari data Sakernas 2003 Jawa 

Tengah adalah 23.409 orang. Dengan adanya pembatasan dan kriteria tersebut, 

maka  jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 4.047 orang. Dari 

jumlah tersebut, sebanyak 1.798 (44,43%) tinggal di kota dan 2.249 (55,57%) 

tinggal di desa. Responden yang berstatus kawin sebanyak 3009 (74,35%) dan 

yang berstatus tidak kawin sebanyak 1.038 (25,65%) pekerja, serta terdiri dari 

2.528 (62,47%) pekerja laki-laki dan 1519 (37,53%) pekerja perempuan. 
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1. Analisis Deskripsi 

Dalam analisis ini, semua variabel diperhatikan atau ditransformasikan 

menjadi variabel kategori. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui 

secara berturut-turut distribusi pekerja menurut jam kerja, tingkat upah dan 

jenis kelamin; distribusi pekerja menurut jam kerja, tingkat pendidikan dan 

jenis kelamin; distribusi pekerja menurut jam kerja, kelompok umur dan 

jenis kelamin; distribusi pekerja menurut jam kerja, tempat tinggal dan jenis 

kelamin; distribusi pekerja menurut jam kerja, status dan jenis kelamin; 

distribusi pekerja yang tergolong setengah penganggur menurut jam kerja 

dan tingkat upah; serta jumlah pekerja yang bekerja dengan jam kerja lebih 

dari jam kerja normal (lebih dari 44 jam per minggu) dengan upah kurang 

dari upah minimum di propinsi Jawa Tengah tahun 2003. 

 

a. Distribusi Jam Kerja Menurut Tingkat Upah dan Jenis Kelamin 

Distribusi jam kerja menurut tingkat upah dan jenis kelamin 

berdasarkan data Sakernas 2003 propinsi Jawa Tengah ditunjukkan oleh 

tabel 4.8. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada setiap tingkat 

upah, pekerja laki-laki sebagian besar bekerja dengan jam kerja di atas 

jam kerja normal (di atas 44 jam per minggu). Sedangkan pekerja 

perempuan, pada tingkat upah kurang dari upah minimum sebagian besar 

bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam 

per minggu). Tetapi pada tingkat upah sama dengan upah minimum dan di 

atas upah minimum, umumnya mereka bekerja dengan jam kerja di atas 

jam kerja normal (lebih dari 44 jam per minggu). 
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Hal ini kemungkinan terjadi karena laki-laki cenderung bekerja 

tanpa berhenti. Tentunya ini sesuai dengan “bread winner system” yang 

berada di tangan laki-laki. Berarti laki-laki memang  merupakan kepala 

keluarga yang harus bertanggung jawab atas kehidupan anggota keluarga 

(Wiyono dalam Sutomo, 1996:52). Selain itu kemungkinana karena 

perempuan mempunyai peran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan 

sebagai pekerja. 

 Tabel 4.8  Distribusi Jam Kerja Menurut Tingkat Upah dan Jenis Kelamin  
 di Jawa Tengah Tahun 2003 
 

Tingkat Upah 
Jenis 

Kelamin 

 
Jam 

Kerja 
< Upah 

minimum
= Upah 

minimum
> upah 
minimum 

 
Total 

Laki-laki < 35 

35-44 

>44 

jumlah 

374 
(35,05) 

311 
(29,15) 

382 
(35,80) 
1067 
(100) 

49
(15,70) 

89
(28,53) 

174
(55,77) 

312
(100) 

96 
(8,36) 
251 

(21,84) 
802 

(69,80) 
1149 

(69,80) 

519 
(20,53) 

651 
(25,75) 
1358 

(53,72) 
2528 
(100) 

Perempuan <35 

35-44 

>44 

jumlah 

556 
(48,56) 

324 
(28,30) 

264 
(23,14) 
1145 
(100) 

16
(15,24) 

42
(40,00) 

47
(44,76) 

105
(100) 

43 
(15,99) 

86 
(31,97) 

140 
(52,04) 

269 
(100) 

615 
(40,49) 

452 
(29,76) 

452 
(29,76) 
1519 
(100) 

L + P Total 2212 
(54,66) 

417
(10,30) 

1418 
(35,04) 

4047 
(100) 

Sumber: Data diolah 
 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persen 

Dilihat dari tingkat upah yang diterima dan jam kerjanya, 382 

(35,80%) pekerja laki-laki yang upahnya kurang dari upah minimum, 

mereka bekerja dengan jam kerja di atas normal. Selanjutnya 174 

(55,77%) pekerja laki-laki yang menerima upah sama dengan upah 
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minimum dan 802 (69,80%) pekerja yang menerima upah di atas upah 

minimum, mereka bekerja dengan jam kerja di atas jam kerja normal. 

Sedangkan 556 (48,56%) pekerja perempuan yang menerima upah kurang 

dari upah minimum, mereka bekerja dengan jam kerja kurang dari jam 

kerja normal. Pekerja perempuan yang menerima upah sama dengan upah 

minimum yaitu sebanyak 47 (44,76%) pekerja mereka bekerja dengan jam 

kerja di atas normal dan 140 (52,04%) pekerja yang upahnya lebih besar 

atau di atas upah minimum mereka bekerja dengan jam kerja di atas jam 

kerja normal. 

 

b. Distribusi Jam Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 

Distribusi jam kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di 

propinsi Jawa Tengah berdasarkan data Sakernas 2003 ditunjukkan oleh 

tabel 4.9. Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja laki-

laki pada setiap tingkat pendidikan cenderung bekerja dengan jam kerja di 

atas jam kerja normal (lebih dari 44 jam per minggu) yaitu sebanyak 852 

(50,47%) pekerja dengan pendidikan SD ke bawah (tidak sekolah/tidak 

tamat SD/tamat SD), 493 (60,42%) pekerja dengan pendidikan              

SLTP – SLTA dan 13 (54,17%) pekerja dengan pendidikan D1+. 

Sedangkan pekerja perempuan pada setiap jam kerja sebagian besar 

dengan latar belakang pendidikan SD ke bawah. 
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Tabel 4.9  Ditribusi Jam Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan  
 Jenis Kelamin di Jawa Tengah Tahun 2003 

 
Tingkat Pendidikan Jenis 

Kelamin 

 
Jam Kerja SD ke  

bawah 
SLTP –  
SLTA  

D1 + 
 

Total 

Laki-laki < 35 

35-44 

>44 

jumlah 

403 
(23,87) 

433 
(25,65) 

852 
(50,47) 
1688 
(100) 

111 
(13,60) 

212 
(25,98) 

493 
(60,42) 

816 
(100) 

5
(20,83) 

6
(25,00) 

13 
(54,17) 

24 
(100) 

519 
(20,53) 

651 
(25,75) 
1358 

(53,72) 
2528 
(100) 

Perempuan <35 

35-44 

>44 

jumlah 

539 
(44,62) 

354 
(29,30) 

315 
(26,08) 
1208 
(100) 

70 
(23,33) 

98 
(32,67) 

132 
(44,00) 

300 
(100) 

6
(54,55) 

0
(0,00) 

5
(45,45) 

11 
(100) 

615 
(40,49) 

452 
(29,76) 

452 
(29,76) 
1519 
(100) 

L + P Total 2896 
(71,56) 

1116 
(27,58) 

35 
(0,86) 

4047 
(100) 

Sumber: Data diolah 
 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persen 
 

Pekerja perempuan yang berpendidikan SD ke bawah sebagian besar 

bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam 

per minggu) yaitu 539 (44,62%) pekerja. Untuk pekerja dengan 

pendidikan SLTP – SLTA sebagian besar bekerja dengan jam kerja di atas 

jam kerja normal (lebih dari 44 jam per minggu). Sementara untuk pekerja 

dengan pendidikan D1+, sebagian besar bekerja dengan jam kerja kurang 

dari jam kerja normal. 

Secara keseluruhan pekerja di Jawa Tengah tahun 2003 sebagian 

besar berpendidikan SD ke bawah pada setiap jam kerja, yang mencapai 

2896 (71,56%). Hal ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat 

investasi pendidikan di propinsi Jawa Tengah. Namun jika dilihat menurut 
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jenis kelamin jumlah pekerja laki-laki yang berpendidikan SD ke bawah 

jauh lebih banyak dari pekerja perempuan.  

Pada tingkat pendidikan SLTP – SLTA baik pekerja laki-laki 

maupun perempuan cenderung bekerja dengan jam kerja di atas normal. 

Sedangkan untuk tingkat pendidikan SD ke bawah pekerja laki-laki 

cenderung bekerja dengan jam kerja di atas normal, sementara pekerja 

perempuan cenderung bekerja dengan jam kerja di bawah normal. Jumlah 

pekerja yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 71,56 %, berpendidikan 

SLTP – SLTA sebesar 27,58% dan 0,86% berpendidikan D1+. Angka 

tersebut mengindikasikan masih rendahnya kualitas tenaga kerja di Jawa 

Tengah, di mana proporsi tenaga kerja yang dominan adalah mereka yang 

berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 71,58%. 

Apabila diperhatikan lebih lanjut, secara keseluruhan sebagian besar 

pekerja di propinsi Jawa Tengah pada setiap tingkat pendidikan sebagian 

besar bekerja dengan jam kerja di atas jam kerja normal. Ini merupakan 

indikasi tidak adanya perbedaan jam kerja pada setiap tingkat pendidikan, 

karena untuk tingkat pendidikan SD ke bawah, SLTP – SLTA maupun 

D1+ sebagian pekerja bekerja dengan jam kerja di atas jam kerja normal. 

Kemungkinan yang dapat melatarbelakangi adalah ketatnya persaingan di 

pasar kerja sehingga meskipun dengan pendidikan yang lebih tinggi mau 

bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang. Selain itu juga 

dimungkinkan karena jam kerja sudah ditentukan oleh perusahaan 

(instansi) tempat kerja.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



61

c. Ditribusi Jam Kerja Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

Ditribusi jam kerja menurut umur dan jenis kelamin ditunjukkan 

dalam tabel 4.10. Distribusi jam kerja menurut umur menunjukkan 

sebagian besar pekerja berumur antara 25 – 60 tahun pada semua jam 

kerja baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena pada kelompok 

usia tersebut merupkan usia produktif. 

Tabel 4.10  Distribusi Jam Kerja Menurut Kelompok Umur dan 
 Jenis Kelamin di Jawa Tengah Tahun 2003 

 
Umur Jenis 

Kelamin Jam Kerja 15-24 25-59 60+ Total 

Laki-laki < 35 

35-44 

>44 

jumlah 

68 
(17,04) 

111 
(27,82) 

220 
(55,14) 

399 
(100) 

371 
(19,26) 

489 
(25,39) 
1066 

(55,35) 
1926 
(100) 

80 
(39,41) 

51 
(25,12) 

72 
(35,47) 

203 
(100) 

519 
(20,53) 

651 
(25,75) 
1358 

(53,72) 
2528 
(100) 

Perempuan <35 

35-44 

>44 

jumlah 

64 
(35,56) 

57 
(31,67) 

59 
(32,77) 

180 
(100) 

462 
(39,97) 

342 
(29,58) 

352 
(30,45) 
1156 
(100) 

89 
(48,63) 

53 
(28,96) 

41 
(22,40) 

183 
(100) 

615 
(40,49) 

452 
(29,76) 

452 
(29,76) 
1519 
(100) 

L + P Total 579 
(100) 

3082 
(100) 

386 
(100) 

4047 
(100) 

Sumber: Data diolah 
 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persen 
 

Pekerja pada kelompok umur 15 – 24 tahun yang bekerja dengan 

jam kerja kurang dari jam kerja normal yaitu 68 (17,04%) pekerja laki-laki 

dan 64 (35,56%) pekerja perempuan. Pekerja yang bekerja dengan jam 

kerja kurang dari jam kerja normal pada kelompok umur 25 – 59 tahun 

yaitu 371 (19,26%) untuk pekerja laki-laki dan 462 (39,97%) pekerja 
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perempuan. Sedangkan untuk kelompok umur 60+, jumlah pekerja yang 

bekerja dengan jam kerja kurang dari jam kerja normal yaitu 801(39,41%) 

pekerja laki-laki dan 89 (48,63%) pekerja perempuan. Jumlah ini 

kemungkinan adalah kelompok pekerja yang bekerja tidak penuh, seperti 

pekerja di sektor pertanian ataupun pekerja di sektor informal. 

Secara keseluruhan pekerja yang berumur 60+ jumlahnya paling 

sedikit yaitu sebanyak 386 (9,54%) pekerja. Hal ini dimungkinkan karena 

adanya pendapatan non-tenaga kerja bagi kelompok ini. Sumber 

pendapatan utama yang dapat diperoleh pekerja pada usia 60 tahun lebih 

yaitu pendapatan jaminan sosial hari tua dan pendapatan dari pensiun 

pribadi. Dalam kerangka Becker kenaikan pendapatan non-tenaga kerja 

dapat meningkatkan kemungkinan penarikan mundur angkatan kerja. 

Beberapa individu yang menerima satu atau lebih bentuk pendapatan non-

tenaga kerja dapat saja memilih untuk tetap tinggal di dalam angkatan 

kerja. Bagi individu yang semacam itu, ukuran pendapatan non-tenaga 

kerja tidaklah cukup besar untuk mendorong mereka menarik diri dari 

pasar tenaga kerja sepenuhnya (Bellante dan Jackson, 1983:116 – 118). 

Sedangkan untuk tenaga kerja umur 15 – 24 tahun proporsinya 

sebesar 14,31% jauh lebih kecil di banding proporsi tenaga kerja umur 25 

– 59 tahun (76,16%). Hal ini kemungkinana dikarenakan pada usia 15 – 

24 tahun termasuk usia sekolah, sedangkan pada usia 25 – 59 tahun 

tergolong usia produktif. Sementara untuk kelompok usia 60 tahun ke atas 

jumlah pekerja yang bekerja dengan jam kerja lebih dari jam kerja normal 

paling sedikit dibanding kelompok umur lain, kemungkinan disebabkan 
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pada usia tersebut termasuk usia pensiun dan lanjut usia sehingga 

tenaganya mulai menurun. 

 

d. Distribusi Jam Kerja Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin 

Distribusi jam kerja menurut tempat tinggal dan jenis kelamin 

ditunjukkan dalam tabel 4.11. 

 Tabel 4.11  Distribusi Jam Kerja Menurut Tempat Tinggal dan 
 Jenis Kelamin di Jawa Tengah Tahun 2003 
 

Tempat Tinggal Jenis 
 Kelamin Jam Kerja Kota Desa Total 
Laki-laki < 35 

35-44 

>44 

jumlah 

200 
(17,61) 

257 
(22,62) 

679 
(59,77) 
1136 
(100) 

319 
(22,92) 

394 
(28,30) 

679 
(48,78) 
1392 
(100) 

519 
(20,53) 

651 
(25,75) 
1358 

(53,72) 
2528 
(100) 

Perempuan <35 

35-44 

>44 

jumlah 

227 
(34,29) 

201 
(30,36) 

234 
(35,35) 

661 
(100) 

388 
(45,27) 

251 
(29,29) 

218 
(25,44) 

857 
(100) 

615 
(40,49) 

452 
(29,76) 

452 
(29,76) 
1519 
(100) 

L + P Total 1798 
(44,43) 

2249 
(55,57) 

4047 
(100) 

Sumber:Data diolah 
 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persen 
 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas sebagian besar pekerja tinggal di desa 

yaitu 2249 (55,57%) pekerja. Sejak sebelum krisis 1997 porsi tenaga kerja 

desa lebih besar dibanding dengan kota, perbandingan ini setiap tahun 

berubah yaitu porsi desa semakin turun dan kota semakin naik (SP, 

2003:89). Dampak dari krisis ekonomi yang melanda perekonomian 
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Indonesia menyebabkan banyak tenaga kerja yang di PHK dan kembali ke 

desa untuk bekerja di sektor pertanian. Dampak dari krisis tersebut 

menyebabkan dalam kurun waktu setahun (1997 – 1998) sektor bukan 

pertanian berkurang lebih dari 2,5 juta orang, sementara sektor pertanian 

bertambah lebih dari 4,3 juta orang. Padahal dalam kurun waktu 

sebelumnya (1990 – 1997) berkurang sekitar 6,7 juta orang 

(www.nakertrans.go.id). 

Dilihat menurut jam kerja dan tempat tinggal, sebagian besar pekerja 

laki-laki di desa bekerja dengan jam kerja di atas jam kerja normal yaitu 

48,78%. Sementara pekerja laki-laki di kota yang bekerja dengan jam 

kerja di atas normal sebesar 59,77%. Pekerja laki-laki di desa yang 

bekerja dengan jam kerja di atas jam kerja normal kemungkinan adalah 

pekerja di sektor pertanian yang menggunakan teknologi yang sederhana 

sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk bekerja. Pekerja laki-

laki di kota yang bekerja dengan jam kerja lebih dari jam kerja normal, 

kemungkinan terkait dengan dampak industrialisasi yang cenderung 

terjadi di kota sehingga memungkinkan mereka bekerja dengan jam kerja 

yang lebih lama.  

Pekerja laki-laki di kota yang bekerja dengan jam kerja normal 

sebesar 22,62% sedangkan di desa 28,30%. Sementara pekerja laki-laki di 

kota yang bekerja dengan jam kerja kurang dari normal proporsinya lebih 

kecil yaitu 17,61% sedangkan di desa sebesar 22,92%. Pekerja perempuan 

di kota sebagian besar bekerja dengan jam kerja di atas normal yaitu 234 
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(35,35%) pekerja. Sedangkan pekerja perempuan bekerja dengan jam 

kerja kurang dari jam kerja normal yaitu 388 (45,27%) pekerja. 

 

e. Distribusi Jam Kerja Menurut Status dan Jenis Kelamin 

Distribusi jam kerja menurut status dan jenis kelamin disajikan 

dalam tabel 4.12. 

 Tabel 4.12  Distribusi Jam Kerja Menurut Status dan Jenis Kelamin 
 di Jawa Tengah Tahun 2003 
 

Status Jenis 
Kelamin Jam Kerja Kawin Tidak kawin Total 

Laki-laki < 35 

35-44 

>44 

jumlah 

400 
(20,34) 

485 
(24,66) 
1082 

(55,00) 
1967 
(100) 

119 
(21,21) 

166 
(29,59) 

276 
(49,20) 

561 
(100) 

519 
(20,53) 

651 
(25,75) 
1358 

(53,72) 
2528 
(100) 

Perempuan <35 

35-44 

>44 

jumlah 

411 
(39,44) 

318 
(30,52) 

313 
(30,04) 
1042 
(100) 

204 
(42,77) 

134 
(28,09) 

139 
(29,14) 

477 
(100) 

615 
(40,49) 

452 
(29,76) 

452 
(29,76) 
1519 
(100) 

L + P Total 3009 
(74.35) 

1038 
(25,65) 

4047 
(100) 

Sumber: Data diolah 
 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persen 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar pekerja baik laki-laki 

maupun perempuan berstatus kawin yang mencapai 74,35%. Pekerja laki-

laki terutama yang berstatus kawin kebanyakan bekerja dengan jam kerja 

di atas normal yaitu mencapai 55,00%. Hal ini dimungkinkan karena laki-

laki sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah. Sedangkan 
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pekerja perempuan yang berstatus kawin sebagian besar bekerja dengan 

jam kerja di bawah normal yaitu 39,44%. Ini dimungkinkan karena 

perempuan yang bertanggung jawab mengurusi rumah tangga. Terutama 

kehadiran anak-anak dalam rumah tangga menciptakan suatu permintaan 

bagi semacam produksi rumah tangga yang dikenal sebagai perawatan 

anak. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perawatan anak merupakan 

suatu kegiatan produksi yang bersifat intensif waktu. Walaupun demikian 

terdapat barang-barang yang dihasilkan pasar serta jasa pelayanan seperti 

pusat penitipan anak-anak, sehingga substitusi semacam itu melepaskan 

waktu bagi kegiatan pasar. Namun sebagai imbangannya, kehadiran anak-

anak dalam rumah tangga cenderung mengurangi partisipasi angkatan 

kerja wanita yang bersuami (J.E long dan E.B Jones dalam Bellante dan 

Jackson, 1983:114) 

Pekerja perempuan yang berstatus kawin sebagian besar bekerja 

dengan jam kerja kurang dari jam kerja normal yaitu 39,44%. Sementara 

yang berstatus tidak kawin 42,77% bekerja dengan jam kerja di bawah 

normal. Kemungkinan alasan yang melatarbelakangi perempuan yang 

sudah menikah untuk tetap bertahan di pasar tenaga kerja kemungkinan 

karena kondisi ekonomi yaitu rendahnya pendapatan keluarga sementara 

jumlah tanggungan keluarga besar, sehingga dibutuhkan pengeluaran yang 

besar pula. Peran wanita sebagai “secondary worker” sangat penting 

dalam perekonomian keluarga sebagai penyangga ekonomi. Pendapatan 

wanita dari fungsi produksinya telah menempatkan wanita dalam posisi 

sentral ini tidak nampak karena nilai-nilai patriarki yang membudaya 
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dalam masyarakat, seperti konsep kepala rumah tangga dan pencari nafkah 

adalah pria (Elfindri dan Bachtiar, 2004:41 – 42). 

 

f. Setengah Penganggur Menurut Jam Kerja dan Upah 

Pendekatan angkatan kerja yang membedakan orang yang bekerja 

dan menganggur pada dasarnya menimbulkan tiga masalah pokok. 

Masalah yang pertama, menyangkut penentuan batas jam kerja yang 

berbeda-beda. Adanya penentuan batas jam kerja yang berbeda-beda 

mengakibatkan kekaburan pengertian dari definisi bekerja dan 

menganggur. Kedua, pembedaan tenaga kerja atas dua golongan yang 

bekerja dan menganggur tidak menggambarkan masalah tenaga kerja yang 

sebenarnya. Pemilihan batas jam kerja yang pendek memberikan tingkat 

pengangguran yang rendah. Sebaliknya pemilihan batas jam kerja yang 

panjang akan memberikan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. 

Ketiga, pembedaan atas orang yang bekerja dan menganggur tidak 

menunjukkan apa-apa mengenai tingkat pendapatan dan produktivitas 

seseorang. Untuk mengatasi masalah tersebut berkembang pendekatan 

penggunan tenaga kerja (labor utilization approach). Pendekatan ini 

menitikberatkan pada seseorang apakah ia cukup dimanfaatkan dalam 

kerja dilihat dari segi jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan 

pendapatan yang diperoleh. Dengan pendekatan ini angkatan kerja 

dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu orang yang: (a) menganggur, 

yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja (open unemployed) dan 

berusaha mencari pekerjaan; (b) setengah menganggur (under employed), 
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yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja (under utilized) 

dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan; dan (c) 

bekerja penuh atau cukup dimanfaatkan (Simanjuntak, 1985:11 – 12). 

 Sukirno (2000:483) mendefinisikan underemployment, atau 

keadaan setengah menganggur adalah keadaan pengangguran di mana 

seorang pekerja melakukan kerja jauh lebih rendah dari jam kerja normal. 

Dalam pekerjaan normal, seseorang itu bekerja 40 jam seminggu atau 

lima/enam hari seminggu. Seorang pekerja dapat digolongkan dalam 

setengah menganggur apabila hanya bekerja tidak lebih dari 20 jam atau 

tiga hari dalam seminggu. Sementara itu, BPS memberi definisi setengah 

menganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal 

(kurang dari 35 jam seminggu). Setengah menganggur terdiri dari: (1) 

setengah penganggur terpaksa adalah mereka yang bekerja di bawah jam 

kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan 

atau masih bersedia menerima pekerjaan, dan (2) setengah penganggur 

sukarela adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang 

dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia 

menerima pekerjaan. 

Untuk analisis dalam bab ini digunakan ukuran pekerja yang bekerja 

kurang dari 35 jam per minggu dan tingkat upah kurang dari upah 

minimum disebut dengan setengah menganggur. Dilihat dari tabel 4.13, 

dapat diketahui bahwa sebanyak 332 (39,86%) pekerja di kota dan 598 

(43,36%) pekerja di desa yang menerima upah rendah dan bekerja dengan 

jam kerja kurang dari 35 jam per minggu atau mereka tergolong setengah 
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penganggur. Kemungkinan mereka adalah pekerja di sektor informal, 

karena pada umumnya jumlah jam kerja di sektor informal belum 

mencapai jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) yang 

mengakibatkan tingginya setengah pengangguran, rendahnya 

produktivitas yang tercermin pula dari rendahnya pendapatan yang mereka 

terima (Muliakusuma dan Rudi Bambang, 1988:2). 

Tabel 4.13  Ditribusi Setengah Penganggur Menurut Jam Kerja  
 dan Upah Berdasarkan Tempat Tinggal, Umur, Jenis  
 Kelamin, Tingkat Pendidikan di Jawa Tengah 2003 
 

Jam kerja < 35 jam per minggu dan upah < upah minimum 

Kota 

Desa 

332 (39,86) 

598 (43,36) 

Laki-laki 

Perempuan 

374 (35,05) 

556 (48,56) 

Umur 15 – 24 thun 

Umur 25 – 59 tahun 

Umur 60 tahun ke atas 

109 (33,13) 

681 (42,12) 

140 (52,63) 

Pendidikan TS/TTSD/SD 

Pendidikan SLTP – SLTA 

Pendidikan D1+ 

796 (44,95) 

128 (28,23) 

 6 (54,55) 

Status kawin 

Status tidak kawin 

649 (41,18) 

281 (44,18) 

Sumber: Data diolah 
 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase 

Bila dilihat menurut jenis kelamin dan tingkat upah dapat diketahui 

bahwa 374 (35,05%) pekerja laki-laki dan 556 (48,56%) pekerja 

perempuan tergolong setengah penganggur. Rendahnya proporsi setengah 

penganggur laki-laki kemungkinan karena umumnya laki-laki secara 
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tipikal ditempatkan dalam posisi yang dominan yaitu sebagai pencari 

nafkah utama (bread winner) atau sebagai pekerja produktif  dan 

menyandang peran sebagai penghasil pendapatan utama. Sementara itu 

wanita ditempatkan pada posisi sebagai nyonya rumah (home maker) yang 

bertanggung jawab atas segala kegiatan reproduktif. Kalaupun mereka 

bekerja karena kondisi ekonomi keluarga, yang dimaksud adalah 

rendahnya pendapatan keluarga sementara jumlah tanggungan keluarga 

besar (Elfindri dan Bachtiar, 2004: 41 – 42). 

Berdasarkan kelompok umur diketahui bahwa 109 (33,13%) pekerja 

umur 15 – 24 tahun, 681 (42,12%) pekerja umur 25 – 59 tahun dan 140 

(52,63%) pekerja umur 60 tahun ke atas tergolong setengah penganggur. 

Bagi mereka yang tergolong umur 15 – 24 tahun, ini merupakan proporsi 

setengah penganggur yang cukup rendah kemungkinan karena pada 

kelompok umur tersebut tergolong usia sekolah. Keadaan ini menarik 

untuk dikaji lebih lanjut berkaitan dengan masalah investasi modal 

manusia di Jawa Tengah. Sedangkan untuk kelompok umur 60 tahun ke 

atas merupakan suatu hal yang wajar. Hal ini dimungkinkan pada 

kelompok umur tersebut telah masuk usia pensiun atau tergolong usia 

lanjut. 

Sementara, menurut tingkat pendidikan ternyata proporsi setengah 

penganggur pada pekerja yang tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD 

adalah 796 (44,95%) pekerja, SLTP – SLTA 128 (28,23%) pekerja dan 

D1+ sebanyak 6 (54,55%) pekerja. Ini menunjukkan gejala yang kurang 

wajar di mana pada tingkat pendidikan D1+ persentase setengah 
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penganggur lebih tinggi dibanding tingkat pendidikan SD ke bawah dan 

SLTP – SLTA. Padahal seharusnya semakin meningkat tingkat 

pendidikan pekerja, semakin menurun proporsi setengah penganggur 

menurut jam kerja dan upah. Sedangkan menurut status, proporsi setengah 

menganggur untuk pekerja yang berstatus kawin (41,18%) lebih kecil 

dibandingkan pekerja yang berstatus tidak kawin (44,18%). 

 

g. Overemployed dan Upah Kurang dari Upah Minimum 

Analisis berikut ini adalah untuk melihat proporsi pekerja yang 

bekerja dengan jam kerja lebih (overutilization = overemployed yaitu 

mereka yang bekerja dengan jam kerja di atas 44 jam  per minggu) dan 

menerima upah kurang dari upah minimum menurut tempat tinggal, jenis 

kelamin, umur, pendidikan, dan status pekerja. 

Menurut tempat tinggal sebanyak 282 (33,85%) pekerja yang tinggal 

di kota dan 365 (26,47%) pekerja yang tinggal di desa  bekerja dengan 

jam kerja di atas normal dan menerima upah kurang dari upah minimum. 

Pekerja yang overemployed di kota kemungkinan karena perluasan 

kesempatan kerja terutama adanya industrialisasi yang memungkinkan 

pekerja bekerja dengan jam kerja yang lebih lama. Sedangkan di desa 

kemungkinan karena pertanian di desa menggunakan teknologi yang 

sederhana sehingga memerlukan jam kerja yang lebih lama. Apabila 

ditinjau menurut jenis kelamin, 382 (35,80%) pekerja laki-laki dan 265 

(23,14%) pekerja perempuan tergolong overemployed tetapi tingkat 

upahnya rendah (kurang dari upah minimum).  
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Tabel 4.14 Distribusi Pekerja yang Bekerja dengan Jam Kerja > 44  

 Jam per Minggu dan Upah Kurang dari Upah Minimum 

 

Jam kerja lebih dari 44 jam per minggu dan < upah minimum 

Kota 

Desa 

282 (33,85) 

365 (26,47) 

Laki-laki 

Perempuan 

382 (35,80) 

265 (23,14) 

Umur 15 – 24 tahun 

Umur 25 – 59 tahun 

Umur 60 tahun ke atas 

114 (34,65) 

477 (29,50) 

 56 (21,05) 

Pendidikan TS/TTSD/SD 

Pendidikan SLTP – SLTA 

Pendidikan D1+ 

475 (26,82) 

168 (39,07) 

 4 (36,36) 

Status kawin 

Status tidak kawin 
474 (30,08) 
173 (27,20) 

Sumber: Data diolah. 
 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase 

 
Bila dilihat menurut kelompok umur, sebanyak 114 (34,64%) 

pekerja umur 15 – 24 tahun bekerja dengan jam kerja di atas normal (lebih 

dari 44 jam per minggu), kelompok umur 24 – 59 tahun 477 (29,5%) 

pekerja dan kelompok umur 60 tahun ke atas 56 (21,05%) pekerja. 

Besarnya proporsi pada kelompok umur 15 – 24 tahun dimungkinkan, 

mereka bekerja dengan produktivitas rendah. Sebaliknya, semakin tua 

umur pekerja semakin rendah proporsi overemployed. Hal ini 

dimungkinkan semakin tua umur pekerja semakin bertambah 

pengalamanya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan jam kerja 

yang lebih pendek. Atau dimungkinkan karena faktor usia yang  semakin 

bertambah maka tenaganya semakin berkurang. 
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Sedangkan overemployed menurut tingkat pendidikan menunjukkan 

bahwa, pada kelompok pendidikan SLTP – SLTA tertinggi (39,07%) bila 

dibandingkan kelompok pendidikan lainnya. Ini menunjukkan gejala 

bahwa dengan pendidikan SLTP – SLTA mereka mau bekerja apa saja 

karena ketatnya persaingan di pasar kerja, sambil menunggu kesempatan 

yang lebih baik, atau sambil meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi. 

Di lain pihak, tingginya proporsi pekerja yang overemployed pada upah 

kurang dari upah minimum dengan latar belakang pendidikan SLTP – 

SLTA dan D1+ dibandingkan kelompok pendidikan SD ke bawah 

menunjukkan bahwa perolehan kembali (rate of return) yang rendah pada 

investasi sumber daya manusia melalui pendidikan di propinsi Jawa 

Tengah (Suryadi dalam Sutomo, 1996:63).  

 

2. Analsis Regresi Berganda 

 a. Model 1 

Model 1 dimaksudkan untuk menguji hipotesis 1 menggunakan 

persamaan regresi berganda (multiple regression) yang diformulasikan 

sebagai berikut: 

 JK=β0+β1W1+β2W2+β3UM1+β4UM2+β5DIK1+β6DIK2+εi

Keterangan: 

 JK      : jam kerja  per minggu 

 W1     : upah 1 

 W2     : upah 2 

UM1  : umur 1 

UM2  : umur 2 
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DIK1 : pendidikan 1 

DIK2 : pendidikan 2 

Hasil pengujian dengan menggunakan regresi berganda 

ditunjukkan dalam tabel 4.15. 

Tabel 4.15  Hasil Estimasi Parameter Regresi Berganda Model 1 

Variabel Simbol Estimasi Nilai t Probabilitas 

Konstanta β0 45,710 18,850 0,000 
Upah
Upah 1 
 Upah 2 

 
W1 
W2 

 
-14,218 
-4,215 

 
-24,922 
-7,247 

 
0,000 
0,000 

Umur 
 Umur 1 
 Umur 2 

 
UM1 
UM2 

 
5,500 
4,474 

 
6,019 
5,940 

 
0,000 
0,000 

 
Pendidikan 
 Pendidikan 1 
 Pendidikan 2 

 
DIK1 
DIK2 

 
-0,579 
0,897 

 
-0,327 
0,383 

 
0,744 
0,701 

Sumber: Data diolah. 
 

Dari tabel 4.15 di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi 

(4.1) sebagai berikut: 

 JK= 45,710 – 14,218W1 – 4,215W2 + 5,500UM1 + 4,474UM2   
 (0,000)    (0,000)         (0,000)       (0,000)          (0,000)            
 – 0,759DIK1   + 0,897DIK2 
 (0,744)             (0,701) 
 

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan taraf signifikansi. 

 Nilai F hitung = 161,059          Sig. F = 0,000 

a.1.  Uji Statistik 

Persamaan regresi (4.1) menunjukkan hubungan antara 

variabel bebas dengan jam kerja yaitu, bahwa secara bersama-sama 

variabel bebas yang meliputi variabel upah, umur, dan pendidikan 
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mempengaruhi jam kerja secara signifikan pada α = 0,05 (Sig. F = 

0,000) dengan nilai  F hitung = 161,059. 

Hasil uji t terhadap model 1 yang dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah secara individu variabel independen mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen adalah 

sebagai berikut: 

(1) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel W1 signifikan 

pada  α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh upah kurang dari upah minimum 

dan upah di atas upah minimum terhadap jam kerja. Dengan kata 

lain, rata-rata jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah 

yang upahnya kurang dari upah minimum (kurang dari Rp 

340.400) mempunyai perbedaan yang signifikan dengan pekerja 

yang upahnya di atas upah minimum (di atas Rp 400.000). 

(2) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel W2 signifikan 

pada  α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh upah sama dengan upah minimum 

dan upah di atas upah minimum terhadap jam kerja. Dengan kata 

lain, rata-rata jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah 

yang upahnya sama dengan upah minimum (antara Rp 340.400 – 

Rp 400.000) mempunyai perbedaan yang signifikan dengan 

pekerja yang upahnya di atas upah minimum (di atas Rp 

400.000). 
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(3) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel UM1 signifikan 

pada α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh kelompok umur 15 – 24 dan kelompok 

umur 60 tahun lebih  terhadap jam kerja. Dengan kata lain, rata-

rata jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah yang 

umurnya 15 – 24 tahun mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan pekerja yang umurnya 60 tahun lebih. 

(4) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel UM2 signifikan 

pada α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh kelompok umur 25 – 59 dan kelompok 

umur 60 tahun lebih terhadap jam kerja. Dengan kata lain, rata-

rata jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah yang 

umurnya 25 – 59 tahun mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan pekerja yang umurnya 60 tahun lebih. 

(5) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel DIK1 tidak 

signifikan pada α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh kelompok pendidikan 

SD ke bawah dan kelompok pendidikan D1+ terhadap jam kerja. 

Dengan kata lain, rata-rata jam kerja per minggu para pekerja di 

Jawa Tengah yang berpendidikan SD ke bawah tidak 

mempunyai perbedaan yang signifikan dengan pekerja yang 

berpendidikan D1+. 

(6) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel DIK2 tidak 

signifikan pada α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



77

bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh kelompok pendidikan 

SLTP – SLTA dan kelompok pendidikan D1+ terhadap jam 

kerja. Dengan kata lain, rata-rata jam kerja per minggu para 

pekerja di Jawa Tengah yang berpendidikan  SLTP – SLTA 

tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan pekerja 

yang berpendidikan D1+. 

 

a.2.  Intepretasi Model  

Untuk melihat pengaruh upah terhadap jam kerja, sebagai 

ilustrasi akan diperhatikan pengaruh upah terhadap jam kerja 

menurut umur dengan karakteristik upah kurang dari upah minimum 

dan umur pekerja 15 – 24 tahun. Dari persamaan (4.1) dengan cara 

mensubstitusikan     W1 = 1 dan W2 = 0, sedangkan UM1 = 1 dan 

UM2 = 0, maka diperoleh jam kerja per minggu yaitu 36,992 jam. 

Untuk karakteristik upah sama dengan upah minimum dan umur 15 

– 24 tahun, dengan mensubstitusikan W1 = 0 dan W2 = 1 sedangkan 

UM1 = 1 dan UM2 = 0 ke dalam persamaan (4.1). Maka akan 

diperoleh jam kerja per minggu yaitu 46,995 jam. Sementara untuk 

upah di atas upah minimum dan umur pekerja 15 – 24 tahun, dengan 

mensubstitusikan W1 = 0 dan      W2 = 0 sedangkan Um1 = 1 dan 

Um2 = 0 ke dalam persamaan (4.1). Maka akan diperoleh jam kerja 

per minggu yaitu 51,210 jam. 

Artinya, pada kelompok upah yang lebih tinggi jam kerjanya 

semakin panjang. Karena kenaikan upah berarti harga waktu 
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menjadi mahal. Nilai waktu yang lebih tinggi mendorong individu 

mensubstitusikan waktu luangnya untuk lebih banyak bekerja 

menambah konsumsi barang (Simanjuntak, 1985:54). 

Untuk melihat pengaruh umur terhadap jam kerja, sebagai 

ilustrasi akan diperhatikan pengaruh umur terhadap jam kerja 

menurut upah dengan karakteristik pekerja umur 10 – 24 tahun dan 

tingkat upah sama dengan upah minimum. Dari persamaan (4.1) 

dengan cara mensubstitusikan UM1 = 1 dan UM2 = 0 sedangkan 

W1 = 0 dan W2 =1, maka akan diperoleh jam kerja per minggu yaitu 

46,995 jam. Untuk karakteristik umur 25 – 59 tahun dan upah sama 

dengan upah minimum, dengan mensubstitusikan Um1 = 0 dan 

UM2 = 1 sedangkan W1 = 0 dan W2 = 1 ke dalam persamaan (4.1), 

maka diperoleh jam kerja per minggu yaitu 45,969 jam. Sementara 

untuk umur 60 tahun lebih dan upah sama dengan upah minimum, 

dengan mensubstitusikan UM1 = 0 dan UM2 =0 sedangkan W1 = 0 

dan W2 = 1 ke dalam persamaan (4.1), maka akan diperoleh jam 

kerja per minggu yaitu 41,492 jam. 

Artinya, pada kelompok umur pekerja yang lebih tua, jam 

kerjanya lebih rendah. Ini dapat diduga kemungkinan karena para 

pekerja dengan kelompok umur yang lebih tua, umumnya mereka 

lebih berpengalaman sehingga jenis pekerjaan yang sama dapat 

diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat. Kemungkinan dapat 

juga karena semakin tua semakin berkurang tenaganya. 
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Uji t terhadap model 1 menunjukkan variabel pendidikan pada       

α = 0,05 secara signifikan tidak berpengaruh terhadap jam kerja. Ini 

berarti tidak ada perbedaan pengaruh antar kelompok pendidikan 

terhadap jam kerja. Padahal pendidikan berbanding lurus atau 

berhubungan positif dengan upah/gaji yang diterima (Blaug, 1976; 

Elfindri, 2001 dalam Elfindri dan Bachtiar, 2004:74). Kemungkinan 

yang dapat melatarbelakangi keadaan tersebut antara lain adalah: (1) 

ketatnya persaingan di pasar kerja sehingga dengan pendidikan yang 

lebih tinggi mau bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang, (2) 

jam kerja sudah ditentukan oleh perusahaan (instansi) tempat kerja. 

Dari pembahasan di atas dapat dirinci bahwa: (1) terdapat perbedaan 

pengaruh upah antara pekerja yang upahnya kurang dari upah 

minimum, sama dengan upah minimum maupun di atas upah 

minimum terhadap jam kerja, (2) semakin tinggi tingkat upah 

semakin lama jam kerja, (3) terdapat perbedaan pengaruh umur 

antara pekerja yang berumur 15 – 24 tahun, 25 – 59 tahun dan 60 

tahun ke atas terhadap jam kerja, (4) semakin tua kelompok umur 

semakin pendek jam kerja. 

 

a.3.  Hasil Estimasi 

Hasil estimasi jam kerja berdasarkan persamaan regresi (4.1) 

disajikan dalam tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 Estimasi Jam Kerja per Minggu Menurut Tingkat Upah  
 dan Umur Berdasarkan Fungsi Regresi  

 di Jawa Tengah Tahun 2003 
 

Upah 15 – 24 tahun 25 – 59 tahun 60  tahun + 

Upah 1 
Upah 2 
Upah 3 

36,992 
46,995 
51,210 

35,966 
45,969 
50,184 

31,492 
41,495 
45,710 

Sumber: Hasil perhitungan analisis regresi berganda. 

Hasil tersebut memberikan jawaban bahwa pada kelompok 

umur yang lebih tua, ternyata rata-rata jam kerjanya lebih rendah 

dibandingkan kelompok yang lebih muda. Temuan tersebut sesuai 

dengan hasil analisis terhadap data Susenas Jawa Timur 1982 

(Ananta dan Sugiharso,1988) di mana hubungan antara penghasilan 

dan jam kerja adalah posistif. Selain itu juga sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sutomo (1996) terhadap data 

Sakernas 1987 propinsi Jawa Tengah, di mana pada kelompok umur 

yang lebih tua menurut tingkat upah maupun tingkat pendidikan 

rata-rata jam kerjanya lebih rendah bila dibandingkan dengan 

kelompok umur yang lebih muda. Estimasi rata-rata jam per minggu 

kerja pada tingkat upah1 (kurang dari UMR) dengan latar belakang 

pendidikan SD ke bawah untuk setiap kelompok umur secara 

berturut-turut  yaitu 41,26 jam (10 – 24 tahun); 36,99 jam (25 – 59 

tahun); dan 35,29 jam (55 tahun lebih). Sedangkan estimasi jam 

kerja per minggu bagi pekerja dengan karakteristik 10 – 24 tahun 

dan tingkat upah1 pada setiap tingkat pendidikan yaitu 41,26 jam 

(SD ke bawah); 44,45 jam (SMTP); dan 41,31 jam (SMTA+). 
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b. Model 2 

Model 2 dimaksudkan untuk menguji hipotesis 2 menggunakan 

model persamaan regresi berganda (multiple regression) yang 

diformulasikan sebagai berikut: 

JK=β0+β1W1+β2W2+β3TT+εi

Keterangan: 

JK   : jam kerja  per minggu 

W1  : upah 1 

W2  : upah 2 

TT   : tempat tinggal 

Hasil pengujian dengan menggunakan regresi berganda 

ditunjukkan dalam tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Hasil Estimasi Parameter Regresi Berganda Model 2 

Variabel Simbol Estimasi Nilai t Probabilitas 

Konstanta β0 49,745 97,618 0,000 
Upah
Upah 1 
 Upah 2 

 
W1 
W2 

 
-14,920 
-4,422 

 
-26,629 
-7,631 

 
0,000 
0,000 

Tempat tinggal TT 0,591 1,362 0,173 
Sumber: Data diolah. 

Dari tabel 4.17 di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi 

(4.2) sebagai berikut: 

JK= 49,745 – 14,920W1 – 4,422W2 + 0,591TT  
 (0,000)    (0,000)         (0,000)       (0,173) 
 

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan taraf signifikansi. 

 Nilai F hitung = 298,108         Sig. F = 0,000 
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b.1.  Uji Statistik 

Persamaan regresi (4.2) menunjukkan hubungan antar variabel 

bebas dengan variabel tidak bebas yaitu, secara bersama-sama 

variabel bebas yang meliputi variabel upah dan tempat tinggal 

mempengaruhi jam kerja secara signifikan pada α = 0,05 (Sig. F = 

0,000) dengan nilai  F hitung = 298,108.  

Hasil uji t terhadap model 2 yang dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah secara individu variabel independen mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen adalah 

sebagai berikut: 

(1) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel W1 signifikan 

pada  α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh upah kurang dari upah minimum 

dan upah di atas upah minimum terhadap jam kerja. Dengan kata 

lain, rata-rata jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah 

yang upahnya kurang dari upah minimum mempunyai 

perbedaan yang signifikan dengan pekerja yang upahnya di atas 

upah minimum. 

(2) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel W2 signifikan 

pada  α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh upah sama dengan upah minimum 

dan upah  di atas upah minimum terhadap jam kerja. Dengan 

kata lain, rata-rata jam kerja per minggu para pekerja di Jawa 

Tengah yang upahnya sama dengan upah minimum  mempunyai 
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perbedaan yang signifikan dengan pekerja yang upahnya di atas 

upah minimum. 

(3) Hasil uji satatistik menunjukkan bahwa variabel TT tidak 

signifikan pada α = 0,05. Dengan kata lain dapat dikatakan, rata-

rata jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah yang 

tinggal di kota tidak mempunyai perbedaan dengan pekerja yang 

tinggal di desa.  

 

b.2  Intepretasi Ekonomi 

Uji t terhadap variabel TT tidak signifikan pada α = 0,05.

Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata jam kerja antara pekerja 

yang tinggal di kota dengan pekerja yang tinggal di desa. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya pergeseran struktur ekonomi dari 

sector pertanian ke sektor jasa sehingga sebagain besar pekerja 

bekerja pada sektor informal. Temuan ini berbeda dengan hasil 

analisis data Sakernas 1987 propinsi Jawa Tengah (Sutomo,1996) 

yang menunjukkan adanya perbedaan jam kerja, di mana jam kerja 

pekerja yang tinggal di kota lebih panjang bila dibandingkan pekerja 

yang tinggal di desa. Ini terjadi kemungkinan  karena jenis pekerjaan 

di kota tidak mengenal musim, sedangkan untuk sektor pertanian di 

desa tergantung pada musim sibuk dan musim sepi pekerjaan. 
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c. Model 3 

Model 3 dimaksudkan untuk menguji hipotesis 3 menggunakan 

model persamaan regresi berganda (multiple regression) yang 

diformulasikan sebagai berikut: 

JK=β0+β1W1+β2W2+β3SEX+εi

Keterangan: 

JK      : jam kerja  per minggu 

W1    : upah 1 

W2    : upah 2 

SEX  : jenis kelamin 

Hasil pengujian dengan menggunakan regresi berganda 

ditunjukkan dalam tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Hasil Estimasi Parameter Regresi Berganda Model 3 

Variabel Simbol Estimasi Nilai t Probabilitas 

Konstanta β0 48,129 80,861 0,000 
Upah
Upah 1 
 Upah 2 

 
W1 
W2 

 
-14,107 
-4,218 

 
-24,208 
-7,281 

 
0,000 
0,000 

Jenis kelamin SEX 2,327 4,978 0,000 
Sumber: Data diolah. 

 
Dari tabel 4.18 di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi 

(4.3) sebagai berikut: 

JK= 48,129 – 14,107W1 – 4,208W2 + 2,327SEX 
 (0,000)    (0,000)         (0,000)       (0,000)     
 

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan taraf signifikansi. 

 Nilai F hitung = 307,434         Sig. F = 0,000 
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c.1. Uji Statistik 

Persamaan regresi (4.3) menunjukkan hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel tidak bebas yaitu, secara bersama-sama variabel 

bebas yang meliputi variabel upah dan jenis kelamin mempengaruhi jam 

kerja secara signifikan pada α = 0,05 (Sig. F = 0,000) dengan nilai          

F hitung = 307,434. 

Hasil uji t terhadap model 3 yang dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah secara individu variabel independen mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: 

(1) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel W1 signifikan pada  

α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh upah kurang dari upah minimum dan upah di 

atas upah minimum terhadap jam kerja. Dengan kata lain, rata-rata 

jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah yang upahnya 

kurang dari upah minimum  mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan pekerja yang upahnya di atas upah minimum. 

(2) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel W2 signifikan pada  

α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh upah sama dengan upah minimum dan upah di 

atas upah minimum terhadap jam kerja. Dengan kata lain, rata-rata 

jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah yang upahnya 

sama dengan upah minimum mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan pekerja yang upahnya di atas upah minimum. 
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(3) Hasil uji statistik menunjukan bahwa variabel SEX signifikan pada  

α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh antara pekerja laki-laki dan perempuan terhadap 

jam kerja. Dengan kata lain, rata-rata jam kerja per minggu para 

pekerja di Jawa Tengah antara pekerja laki-laki dan perempuan 

mempunyai perbedaan yang signifikan. 

 

c.2.  Intepretasi Model 

Untuk melihat pengaruh jenis kelamin terhadap jam kerja,   

sebagai ilustrasi adalah pekerja dengan karakteristik pekerja laki-laki 

dengan upah kurang dari upah minimum (kurang dari Rp 340.400). Dari 

persamaan (4.3) dengan mensubstitusikan SEX = 1 serta W1 = 1 dan     

W2 = 0, maka akan diperoleh jam kerja per minggu yaitu 36,349 jam. 

Sedangkan untuk pekerja perempuan dengan upah kurang dari upah 

minimum, dengan mensubstitusikan SEX = 0 serta W1 = 1 dan W2 = 0 

ke dalam persamaan (4.3). Maka akan diperoleh jam kerja per minggu 

yaitu 34,022 jam. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa jam kerja 

pekerja laki-laki lebih panjang dibandingkan pekerja perempuan pada 

tingkat upah yang sama. 

 

c.3.  Hasil Estimasi 

 Hasil estimasi jam kerja berdasarkan persamaan regresi (4.3) 

disajikan dalam tabel 4.19. 
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Tabel 4.19  Estimasi Jam Kerja per Minggu Menurut Tingkat 
 Upah dan Jenis Kelamin Berdasarkan Fungsi  
 Regresi di Jawa Tengah Tahun 2003 
 

Upah Laki-laki Perempuan 

Upah 1 
Upah 2 
Upah 3 

36,349 
46,238 
50,456 

34,022 
43,911 
48,129 

Sumber: Hasil perhitungan  analisis regresi berganda. 

Hasil tersebut memberikan jawaban bahwa jam kerja para pekerja 

laki-laki di propinsi Jawa Tengah tahun 2003 lebih tinggi dibandingkan 

jam kerja perempuan pada setiap tingkat upah. Ini kemungkinan terjadi 

karena sesuai dengan “bread winner system” yang berada di tangan 

laki-laki. Artinya laki-laki yang bertanggung jawab atas kehidupan 

anggota keluarga. Sedangkan perempuan biasanya berhenti bekerja bila 

kawin, hamil, menyusui atau mengurus anak sesuai dengan tugas pokok 

perempuan yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga. Selain itu juga 

dimungkinkan karena perempuan mempunyai peran ganda yaitu 

mengurus rumah tangga dan sebagai pekerja. 

Temuan ini sesuai dengan hasil analisis data Sakernas 1987 

propinsi Jawa Tengah (Sutomo, 1996), di mana  hasil estimasi jam kerja 

per minggu pada kelompok upah 1 untuk pekerja laki-laki 39,6965  dan 

untuk pekerja perempuan 37,1513. Perbandingan hasil estimasi dari 

kedua penelitian di atas menunjukan adanya peningkatan rata-rata jam 

kerja per minggu bagi pekerja di propinsi Jawa Tengah baik pekerja 

laki-laki maupun pekerja perempuan. Selain itu juga sesuai dengan 

analisis data Sakernas 2001 (Elfindri dan Bachtiar, 2004) di mana 

kebanyakan wanita bekerja kurang dari 35 jam per minggu. 
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d. Model 4 

Model 4 dimaksudkan untuk menguji hipotesis 4 menggunakan 

model persamaan regresi berganda (multiple regression) yang 

diformulasikan sebagai berikut: 

JK=β0+β1W1+β2W2+β3ST+εi

Keterangan: 

JK     : jam kerja  per minggu 

 W1   : upah 1 

 W2   : upah 2 

 ST   : status pekerja 

Hasil pengujian dengan menggunakan regresi berganda 

ditunjukkan dalam tabel 4.20. 

 Tabel 4.20 Hasil Estimasi Parameter Regresi Berganda Model 4 

Variabel Simbol Estimasi Nilai t Probabilitas 

Konstanta β0 49,362 81,517 0,000 
Upah
Upah 1 
 Upah 2 

 
W1 
W2 

 
-14,929 
-4,377 

 
-26,808 
-7,541 

 
0,000 
0,000 

Status ST 0,854 1,748 0,000 
Sumber: Data diolah. 

 
Dari tabel 4.20 di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi 

(4.4) sebagai berikut: 

 JK= 49,362 – 14,929W1 – 4,377W2 + 0,854ST  
 (0,000)    (0,000)         (0,000)       (0,000)     
 

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan taraf signifikansi. 

 Nilai F hitung = 298,596        Sig. F = 0,000 
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d.1 Uji Statistik 

Persamaan regresi (4.4) menunjukkan hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel tidak bebas yaitu, secara bersama-sama variabel 

bebas yang meliputi variabel upah dan status pekerja mempengaruhi jam 

kerja secara signifikan pada α = 0,05 (Sig. F = 0,000) dengan nilai          

F hitung = 307,434. 

Hasil uji t terhadap model 4 yang dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah secara individu variabel independen mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: 

(1) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel W1 signifikan pada  

α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh upah kurang dari upah minimum dan upah di 

atas upah minimum terhadap jam kerja. Dengan kata lain, rata-rata 

jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah yang upahnya 

kurang dari upah minimum  mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan pekerja yang upahnya di atas upah minimum. 

(2) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel W2 signifikan pada  

α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh upah sama dengan upah minimum dan upah di 

atas upah minimum terhadap jam kerja. Dengan kata lain, rata-rata 

jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah yang upahnya 

sama dengan upah minimum mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan pekerja yang upahnya di atas upah minimum. 
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(3) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel ST signifikan pada     

α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh antara pekerja yang berstatus kawin dan pekerja 

yang berstatus tidak kawin terhadap jam kerja. Dengan kata lain, 

rata-rata jam kerja per minggu para pekerja di Jawa Tengah antara 

pekerja yang berstatus kawin dan pekerja yang berstatus tidak kawin 

mempunyai perbedaan yang signifikan. 

 

d.2 Intepretasi Model 

Ilustrasi untuk melihat pengaruh status terhadap jam kerja dengan 

karakteristik pekerja berstatus kawin dengan upah sama dengan upah 

minimum. Dengan cara mensubstitusikan ST = 1 serta W1 = 0 dan     

W2 = 1 ke dalam persamaan (4.4) maka akan diperoleh jam kerja per 

minggu yaitu 45,839 jam. Sedangkan untuk pekerja berstatus tidak 

kawin dengan upah sama dengan upah minimum, yaitu dengan cara 

mensubstitusikan ST = 0 dan W1 = 0 dan W2 = 1 ke dalam persamaan 

(4.4). Hasil dari perhitungan tersebut adalah 44,985 jam. Ilustrasi 

tersebut menunjukkan bahwa jam kerja pekerja yang berstatus kawin 

lebih panjang dibandingkan pekerja yang berstatus tidak kawin. 

 

d.3. Hasil Estimasi 

Hasil estimasi jam kerja berdasarkan persamaan regresi (4.4) 

disajikan dalam tabel 4.2. 
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Tabel 4.21 Estimasi Jam Kerja per Minggu Menurut Tingkat  
 Upah dan Status Pekerja Berdasarkan Fungsi 

Regresi di Jawa Tengah Tahun 2003 
 

Upah Kawin Tidak kawin 
Upah 1 
Upah 2 
Upah 3 

35,287 
45,839 
50,216 

34,439 
44,985 
49,362 

Sumber: Hasil perhitungan analisis regresi berganda. 

Temuan tersebut membuktikan bahwa jam kerja pekerja yang 

berstatus kawin di propinsi Jawa Tengah tahun 2003 lebih panjang 

dibandingkan jam kerja pekerja yang berstatus tidak kawin. Kondisi ini 

kemungkinan terkait dengan jumlah beban tanggungan yang menjadi 

tanggung jawab pekerja yang berstatus kawin. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis sesuai dengan permasalahan dan tujuan serta 

hipotesis yang diperhatikan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

1. Perbedaan Jam Kerja Menurut Upah, Umur, dan Pendidikan 

Hasil analisis deskripsi, dilihat dari tingkat upah yang diterima dan jam 

kerja 35,80% pekerja laki-laki yang upahnya kurang dari upah minimum, 

mereka bekerja dengan jam kerja di atas normal. Selanjutnya 55,77% 

pekerja laki-laki yang menerima upah sama dengan upah minimum dan 

69,80% pekerja laki-laki yang menerima upah di atas upah minimum, 

mereka bekerja dengan jam kerja di atas normal. Sedangkan pekerja 

perempuan 48,56% menerima upah kurang dari upah minimum dan bekerja 

dengan jam kerja kurang dari jam kerja normal. Pekerja perempuan yang 

menerima upah sama dengan upah minimum (44,76%) dan yang menerima 

upah di atas upah minimum (52,04%), mereka bekerja dengan jam kerja di 

atas normal. 

Analisis deskripsi juga menunjukkan, pekerja laki-laki cenderung 

bekerja dengan jam kerja lebih dari jam kerja normal yaitu 55,14% pekerja 

pada kelompok umur 15 – 25 tahun dan 55,35% pekerja pada kelompok 

umur 25 – 59 tahun. Sedangkan untuk kelompok umur 60 tahun ke atas 
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cenderung bekerja dengan jam kerja kurang dari jam kerja normal yaitu 

39,14%. Sementara pekerja perempuan pada setiap kelompok umur 

cenderung bekerja dengan jam kerja kurang dari jam kerja normal, yaitu 

35,56% pada kelompok umur 15 – 24 tahun; 39,97% pada kelompok umur 

25 – 59 tahun; dan 48,63% pada kelompok umur 60 tahun ke atas. 

Hasil analisis regresi berganda dengan memperhatikan variabel upah, 

umur, dan pendidikan menunjukkan adanya perbedaan pengaruh variabel 

upah terhadap jam kerja. Untuk pekerja dengan karakteristik upah kurang 

dari upah minimum dan umur pekerja 15 – 24 tahun, hasil perhitungan lama 

jam kerja per minggu untuk pekerja dengan karakteristik tersebut adalah 

36,992 jam. Pekerja dengan karakteristik upah sama dengan upah minimum 

dan umur 15 – 24 tahun, diperoleh jam kerja per minggu adalah 46,995 jam. 

Sedangkan untuk pekerja dengan karakteristik upah di atas upah minimum 

dan umur 15 – 24 tahun, hasil perhitungan lama jam kerja per minggu adalah 

51,210 jam. Hal ini menunjukkan upah mempunyai pengaruh positif 

terhadap jam kerja, artinya pekerja dengan kelompok upah yang lebih tinggi 

mempunyai jam kerja yang lebih panjang dibanding pekerja dengan  

kelompok upah yang lebih rendah. 

Selanjutnya, terdapat pula perbedaan pengaruh variabel umur 

terhadap jam kerja. Dari hasil perhitungan diperoleh jam kerja per minggu 

bagi pekerja dengan karakteristik pekerja umur 10 – 24 tahun dan upah sama 

dengan upah minimum adalah 46,995 jam; 45,969 jam untuk pekerja dengan 

karakteristik umur 25 – 59 tahun dan upah sama dengan upah minimum; 

41,492 jam untuk pekerja dengan karakteristik umur 60 tahun ke atas dan 
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upah sama dengan upah minimum. Hal itu menunjukkan bahwa umur 

mempunyai pengaruh negatif terhadap jam kerja, artinya pekerja dengan 

kelompok umur tua mempunyai jam kerja yang lebih pendek dibanding 

pekerja dengan kelompok umur yang lebih muda. 

Selain itu, analisis regresi berganda menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan pengaruh variabel pendidikan terhadap jam kerja. Artinya, rata-

rata jam kerja per minggu pekerja di Jawa Tengah baik yang berpendidikan 

SD ke bawah, SLTP – SLTA maupun D1+ tidak ada perbedaan. 

Kemungkinan yang dapat melatarbelakangi keadaan tersebut adalah 

ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja sehingga meskipun memiliki 

pendidikan yang lebih tinggi mau menerima pekerjaan dengan jam kerja 

yang lebih panjang. Selain itu kemungkinan karena jam kerja sudah 

ditentukan oleh perusahaan (instansi) atau tempat kerja. 

 

2. Perbedaan Jam Kerja Menurut Tempat Tinggal 

Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja 

tinggal di desa (55,57%). Dilihat dari jam kerja dan tempat tinggal 48,78% 

pekerja lak-laki di desa bekerja dengan jam kerja di atas jam kerja normal, 

pekerja laki-laki di kota 59,77% bekerja dengan jam kerja di atas jam kerja 

normal. Pekerja perempuan di kota sebagian besar bekerja dengan jam kerja 

di atas  jam kerja normal yaitu 35,35%. Sedangkan pekerja perempuan di 

desa sebagian besar bekrja dengan jam kerja kurang dari jam kerja normal 

yaitu 45,27%. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



95

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh variabel upah terhadap jam kerja, Sedangkan  variabel 

tempat tinggal tidak menunjukkan adanya perbedaan pengaruh terhadap jam 

kerja. Artinya, rata-rata jam kerja per minggu pekerja di Jawa Tengah yang 

tinggal di kota tidak ada perbedan  secara signifikan dengan pekerja yang 

tinggal di desa. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya pergeseran 

struktur ekonomi dari sektor pertanian ke setor jasa, sehingga sebagian besar 

pekerja bekerja pada sektor informal. 

 

3. Perbedaan Jam Kerja Menurut Jenis Kelamin 

Menurut jenis kelamin, hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa 

35,80% pekerja laki-laki yang upahnya kurang dari upah minimum; 55,77% 

yang upahnya sama dengan upah minimum dan 69,80% yang upahnya di 

atas upah minimum, mereka bekerja dengan jam kerja di atas jam kerja 

normal. Pekerja perempuan yang upahnya kurang dari upah minimum 

(48,56%) bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal. Sedangkan 

yang menerima upah sama dengan upah minimum (44,76%) dan yang 

menerima upah di atas upah minimum (52,04%), mereka bekerja dengan 

jam kerja di atas jam kerja normal. 

Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ada perbedaan 

pengaruh variabel upah dan jenis kelamin terhadap jam kerja. Jam kerja per 

minggu untuk pekerja dengan karakteristik pekerja laki-laki dengan upah 

kurang dari upah minimum dari hasil perhitungan diperoleh 36,349 jam. 

Sedangkan untuk pekerja perempuan dengan upah kurang dari upah 
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minimum yaitu 34,022 jam per minggu. Hal itu menunjukkan bahwa pekerja 

laki-laki mempunyai jam kerja yang lebih panjang dibanding pekerja 

perempuan pada tingkat upah yang sama. Hal ini dimungkinkan karana 

sesuai dengan “bread winner ystem” di mana lelaki sebagai pencari nafkah 

utama. Selain itu juga dimungkinkan karaena perempuan menyandang peran 

ganda yaitu mengurus rumah tangga dan sebagai pekerja. 

 

4. Perbedaan Jam Kerja Menurut Status 

Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ada perbedaan 

pengaruh variabel upah dan status terhadap jam kerja. Jam kerja per minggu 

untuk pekerja dengan karakteristik status kawin dan upah sama dengan upah 

minimum, dari hasil perhitungan diperoleh yaitu 45,839 jam. Sedangkan 

untuk pekerja dengan status tidak kawin dan upah sama dengan upah 

minimum yaitu 44,985 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa jam 

kerja pekerja yang berstatus kawin lebih panjang dibanding pekerja yang 

berstatus tidak kawin pada tingkat upah yang sama. Hal ini dimungkinkan 

karena bertambahnya jumlah tanggungan bagi pekerja yang berstatus kawin. 

 

B. Keterbatasan 

1. Keterbatasan dalam model menyebabkan tidak diketahui apakah hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas berbentuk parabolis. 

Sehingga tidak diketahui titik puncak variabel upah dan umur yang 

memberikan jam kerja maksimal.  
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2. Jam kerja hanya dilihat dari jam kerja pekerjaan utama tanpa memperhatikan 

sektor pekerjaan, padahal dalam sektor formal jam kerja sudah ditentukan oleh 

perusahaan (instansi) tempat kerja, sehingga tidak mencerminkan alokasi 

waktu dari pilihan individu. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan saran 

yang berhubungan dengan kebijakan khususnya dalam menangani masalah 

ketenagakerjaan di propinsi Jawa Tengah sebagai berikut: 

1. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh  

variabel pendidikan terhadap jam kerja. Artinya, rata-rata jam kerja baik 

pekerja dengan latar belakang pendidikan SD ke bawah, SLTP – SLTA  

maupun D1+ tidak ada perbedaan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 

ketatnya persaingan di pasar kerja, sehingga meskipun dengan pendidikan 

yang lebih tinggi mau menerima pekerjaan dengan jam kerja yang lebih 

panjang. Selain itu juga dimungkinkan karena jam kerja sudah ditentukan oleh 

perusahaan (instansi) atau tempat kerja.Oleh karena itu perlu adanya perluasan 

pendidikan di propinsi Jawa Tengah, misalnya pendidikan dasar tidak 9 tahun 

tetapi menjadi 12 tahun.   

2.  Bagi pemerintah, perlu mengubah sektor informal menjadi sektor formal untuk 

memudahkan dalam pemberdayaan, misalnya dalam pemberian kredit usaha. 

3. Bagi pembuat kebijakan publik maupun perusahaan untuk menghilangkan 

diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam pasar kerja baik dari 

segi jabatan maupun pemberian upah. 
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4. Bagi pengusaha, perlu peningkatan kesejahteraan pekerja khususnya di sektor 

swasta bagi pekerja yang berstatus kawin seperti peningkatan jumlah  

tunjangan istri maupun anak. 

5. Bagi peneliti selanjutnya pengembangan model dapat dilakukan dengan model 

regresi non-linear, sehingga akan diketahui titik puncak yang akan memberikan 

jam kerja maksimal. 

6. Perlu kehati-hatian dalam mengintepretasikan dan membandingkan logika 

teoritis dan empiris seperti, upah maupun jam kerja dalam sektor formal 

ditentukan oleh perusahaan (instansi) tempat kerja meskipun ada regulasi 

pemerintah yang mengatur tentang jam kerja maupun upah. 
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