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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era modern saat ini, masalah gender bukanlah suatu hal yang asing lagi 

dikalangan masyarakat. Melihat bahwa pada saat ini banyak wanita yang telah 

beralih peran dari yang awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga yang kemudian 

menjadi seorang wanita pekerja. Dalam hal ini, wanita tidak hanya mempunyai 

tugas mengurus pekerjaan rumah, dan mengurus suami dan anak saja, namun 

wanita juga mampu menjadi pekerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Hal 

ini merubah paradigma lama bahwa tugas utama wanita adalah hanya 

berhubungan dengan reproduksi, bersosialisasi dengan masyarakat, dan hal yang 

berhubungan dengan seksualitas saja ( Susena Ages, 2014: 2).  

Kurangnya pendapatan suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah 

keluarga merupakan hal utama yang membuat wanita ikut serta menjadi tenaga 

kerja. Minimnya pendidikan juga membuat sejumlah wanita memilih  mencari 

pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, dalam dunia industri 

misalnya banyak dijumpai pekerja wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik. 

Ketika wanita masuk dalam kegiatan ekonomi maka wanita mampu memperbaiki 

ekonomi keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penambahan penghasilan 

keluarga, dan pemberian jaminan sosial yang diberikan perusahaan, yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya (Widanti (2005) dalam Linda Pratiwi (2009). Positifnya lagi dengan 

keikut sertaan wanita dalam dunia kerja akan meningkatkan sumbangannya 
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terhadap pembangunan ekonomi. Menurut  BPS (2013), Jawa Tengah merupakan 

salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk cukup banyak 

yaitu mencapai 33.264.339 jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut sekitar 

16.774.502 jiwa merupakan penduduk wanita dan 75% dari jumlah penduduk 

wanita tersebut merupakan penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja sendiri 

dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sebanyak 59% dari total 

penduduk wanita usia kerja masuk dalam kategori angkatan kerja, dan sisanya 

sebanyak 41% merupakan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi 

kelompok kerja dan kelompok pengangguran dimana sebanyak 94% penduduk 

adalah pekerja dan sisanya 6% adalah pengangguran. Sedangkan bukan angkatan 

kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah sebanyak 21%, penduduk yang 

mengurus rumah tangga sebesar 61%, sedangkan yang melakukan kegiatan 

lainnya sebanyak 19%. Hal ini merupakan pertanda yang baik dimana dengan 

partisipasi wanita dalam dunia kerja yang merupakan usaha mereka dalam 

pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmita (2015) bahwa yang 

mempengaruhi pendapatan tenaga kerja adalah  umur, pendidikan, pengalaman 

kerja dan jumlah tanggungan keluarga. Dari temuannya tersebut berhasil 

diperoleh bahwa dari keseluruhan variabel yang digunakan yaitu umur, 

pendidikan, pengalaman kerja dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap 

pendapatan pekerja wanita. 

Penelitian yang sama tentang pekerja wanita juga didukung oleh Lindi Sembogo 

(2014). Variabel yang digunakan adalah pendidikan, umur dan pengalaman kerja. 
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Kemudian, dari hasil penelitannya diperoleh bahwa umur tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan tenaga kerja sedangkan pendidikan dan pengalaman kerja 

berpengaruh terhadap pendapatan. 

Penelitian yang sama tentang pekerja wanita juga dilakukan oleh DH Forddanta 

(2012). Dalam penelitiannya variabel yang diteliti adalah pendidikan, jam kerja, 

dan pengalaman kerja. Hasil penelitiannya diketahui bahwa hanya tingkat 

pendidikan yang berpengaruh terhadap pendapatan tenaga kerja sedangkan jam 

kerja dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan. 

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui adanya perbedaan variabel yang 

diteliti antara peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan perbedaan tersebut kemudian 

peneliti tertarik untuk menggabungan variabel penelitian tersebut menjadi satu 

kajian. Perbedaan lain dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berkaitan 

dengan tempat yang berbeda yaitu di Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. 

Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang merupakan daerah yang banyak 

diminati oleh investor untuk membuka industri-industri baru. Hal ini dikarenakan 

upah tenaga kerja yang masih relatif murah. Menurut  Gubernur Jawa Tengah, 

Ganjar Pranowo bahwa besaran UMR untuk kabupaten Semarang adalah sebesar 

Rp 1.610.000 rupiah lebih rendah dari UMR Kota Semarang yaitu sebesar Rp 

1.909.000 rupiah (http://www.lacasacomics.com/2015/03/daftar-umr-dan-umk-

jawa-tengah.html). Banyaknya industri-industri baru yang muncul maka membuat 

banyak para wanita yang memanfaatkan kesempatan kerja yang ada untuk 

menjadi pekerja guna mencukupi kebutuhan ekonomi keluargannya.  
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BPS Kabuparen Semarang 2014 mengenai ketenagakerjaan menunjukkan bahwa 

Kecamatan Ungaran merupakan salah satu daerah dimana penduduk yang bekerja 

sebagian besar merupakan buruh industri seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah 

ini: 

Tabel 1 

Lapangan Usaha Yang Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja (persen) 

Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2013 

 

Kecamatan Lapangan usaha 

Lap. Usaha Pertanian Industri Perdagangan Jasa Lainnya 

Kec. Ungaran Barat 11.29 26.19 15.34 23.22 23.92 

 Kec. Ungaran timur 15.08 30.12 11.40 18.20 25.19 

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2014 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kecamatan Ungaran lebih sebagian besar 

penduduknya bekerja di sektor Industri. Hal itu karena banyaknya industri-

industri garmen yang ada.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Kecamatan Ungaran 

bahwa lebih dari 90% karyawan yang bekerja diperusahaan garmen adalah 

pekerja wanita. Hal ini merupakan fakta bahwa di Kecamatan Ungaran para 

wanita sudah turut serta dalam peningkatan ekonomi keluarga khususnya 

membantu para suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan 

minimnya pendidikan yang dimiliki, kebanyakan dari mereka bekerja dibagian 
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produksi dimana kegiatan produksi terdiri dari cutting atau pemotongan kain, 

terakhir adalah bagian finishing yaitu penge-pack-an pakaian yang sudah jadi 

yang semua tahap tersebut benar – benar dikerjakan oleh pekerja wanita. 

Untuk itu, penulis melakukan penelitian tentang “Analisis pengaruh tingkat 

pendidikan, umur, jam kerja, pengalaman kerja dan jumlah anggota keluarga 

terhadap Pendapatan Pekerja Wanita di Kecamatan Ungaran. 

 

1.2 PERSOALAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang di atas, persoalan penelitiannya: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan pekerja wanita 

di Kecamatan Ungaran. 

2. Bagaimana pengaruh umur terhadap pendapatan pekerja wanita di Kecamatan 

Ungaran. 

3. Bagaimana pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pekerja wanita di 

Kecamatan Ungaran. 

4. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap pendapatan pekerja wanita di 

Kecamatan Ungaran. 

5. Bagaimana pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pendapatan pekerja 

wanita di Kecamatan Ungaran. 

6. Bagaimana pengaruh umur, pendidikan, jam kerja, pengalaman kerja dan 

jumlah anggota keluarga secara bersama-sama terhadap pendapatan pekerja 

wanita di Kecamatan Ungaran. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan  dari penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pendapatan pekerja wanita 

di Kecamatan Ungaran. 

2. Untuk mengetahui pengaruh umur terhadap pendapatan pekerja wanita di 

Kecamatan Ungaran. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pekerja wanita di 

Kecamatan Ungaran. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja  terhadap pendapatan pekerja 

wanita di Kecamatan Ungaran. 

5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pendapatan 

pekerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

6. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, umur,  jam kerja, pengalaman 

kerja dan jumlah anggota keluarga secara bersama-sama terhadap pendapatan 

pekerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan 

ilmu yang telah dipelajari selama menjadi mahasiswa. 

2. Sebagai bahan Informasi atau gambaran mengenai faktor yang berpengaruh     

terhadap pendapatan tenaga kerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

bahan masukan bagi instansi-instansi terkait dalam rangka menetapkan 
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kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja perempuan 

dalam meningkatkan status sosial ekonomi keluarga. 

 

 


