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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja  

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), tenaga kerja adalah total penduduk yang 

terdiri dari bukan usia kerja dan usia kerja. Di Indonesia sekarang ini, penduduk 

usia kerja adalah penduduk yang memiliki usia 15 tahun atau lebih.  Usia kerja 

sendiri terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Yang dimaksud dengan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun atau 

lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja 

atau pengangguran. Angkatan kerja sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu bekerja dan 

pengangguran.  

 Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

seseorang dengan maksud untuk   memperoleh pendapatan atau keuntungan 

dan bekerja minimal 2 jam selama seminggu, sedang cuti, atau sedang 

menunggu penempatan dalam pekerjaan.  

 Sedangkan yang dimaksud dengan pengangguran yaitu orang-orang yang 

tidak bekerja sama sekali dan orang-orang yang bekerja tetapi dengan jam 

kerja yang sedikit, bekerja yang tidak sesuai dengan pendidikan, bekerja 

dengan pendapatan kecil, dan bekerja dengan hasil produksi kecil. 

Yang tergolong bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun atau 

lebih) yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau mengurus kegiatan 

lainnya selain kegiatan pribadi.  
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 Bersekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, 

mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama 

seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur 

sekolah. 

 Mengurus rumah tangga kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga 

tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang 

membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang 

mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap 

bekerja. 

 Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni 

mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan 

sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu. 

Pekerja wanita merupakan tenaga kerja yang potensial dalam pembangunan 

ekonomi. pada saat ini wanita mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam 

meningkatkan ekonomi pribadi dan keluarganya. Hal ini berarti pandangan wanita 

yang hanya sebagai pengurus rumah tangga perlu dipikirkan kembali. Melihat 

kontribusinya dalam membangun ekonomi keluarganya. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja wanita 

banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya Lindi Sembogo 

(2014) yang melakukan analisis tentang faktor yang mempengaruhi pendapatan 

pekerja wanita. Dalam penelitiannya variabel yang digunakan adalah usia, 



 

10 
 

pendidikan dan pengalaman kerja. Penelitian ini dilakukan di  PT. Pembangkitan 

Jawa-Bali Unit Pembangkitan Gresik. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan 

30 pekerja wanita sebagai responden dan analisis data yang digunakan adalah uji 

asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis data dan 

pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh bahwa pendidikan dan pengalaman 

kerja mempengaruhi pendapatan pekerja wanita namun berbeda dengan 

pendidikan dan pengalaman kerja, bahwa usia tidak mempunyai pengaruh 

terhadap pendapatan pekerja wanita.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan DH Forddanta (2012) 

yang meneliti tentang peranan wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Hasil 

penelitian DH Forddanta,  bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan di 

Kecamatan Kaliwung Kabupaten Kendal. Dalam penelitiannya, selain pendidikan 

variabel yang diuji adalah lamanya jam kerja dan pengalaman kerja. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan pengujian terhadap hipotesis 

dalam penelitiannya menggunakan analisis regresi berganda.  Hasilnya yang dapat 

disimpulkan bahwa jam kerja dan pengalaman kerja berpengaruh secara positif 

namun tidak signifikan terhadap pendapatan. Jam kerja pengaruhnya tidak 

signifikan karena  upah yang diterima oleh pekerja disektor informal terutama 

buruh tani tidak sebanding dengan jam kerja yang dimiliki. Yang diteliti pekerja 

wanita yang bekerja di sektor formal dengan status pekerja harian  sehingga upah 

yang mereka dapatkan masih jauh dibawah upah minimum regional daerah 

meskipun mereka memiliki jam kerja yang sama dengan mereka yang sudah 

diangkat menjadi pegawai. Sedangkan bagi para buruh, meskipun jam kerja yang 
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dimiliki tinggi tetapi pendapatan yang diperoleh tetap rendah. Pengalaman 

kerjapengaruhnya tidak signifikan karena adanya sebagian responden yang 

bekerja di sektor informal, khususnya home industry yang tidak 

mempertimbangkan pengalaman kerja sebagai salah satu dasar pemberian upah. 

Penelitian sejenis tentang tentang Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Tenaga Kerja juga dilakukan oleh Rahmita (2015). Adapun tempat 

lokasi penelitian terdapat di Perusahaan Songkok Awing dan Son Kelurahan 

Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini 

sendiri adalah untuk mengetahui variabel apa saja yang mempunyai pengaruh 

pada pendapatan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dan populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 55 tenaga kerja perusahaan 

songkok “Awing dan Son” serta alat analisis yang dipakai adalah Regresi dengan 

SPSS. Dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa usia, pendidikan, lama kerja 

dan jumlah tanggungan keluarga secara simultan dan parsial mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja perusahaan songkok 

Awing dan Son. 

 

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

Sebagai gambaran penelitian untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini 

digambarkan dengan kerangka pikir sebagai berikut :      

 

     



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya pendapatan yang di terima pekerja wanita di Kecamatan Ungaran 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, umur, jam kerja, pengalaman kerja dan 

jumlah Anggota keluarga. 

 

2.4   Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

2.4.1 Pendidikan  

Pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi seseorang untuk meningkatkan 

derajat sosialnya. Pada umumnya, pendidikan diukur dari seberapa tinggi tingkat 

pendidikan formal yang pernah dilalui oleh seseorang. Orang yang memiliki 

pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah memperoleh pendapatan yang 

tinggi. Dalam suatu perusahaan misalnya, tingkat pendidikan merupakan faktor 

utama dalam menentukan upah karyawannya (Pandapotan EP, 2013). Menurut 

Liebert & Neake (1977) dalam EDJ Ginting (2004) tentang Peranan Organisasi 

Pembelajaran Dalam Meningkatkan Kompetisi Kerja bahwa tingkat pendidikan 

Pendidikan 

Jam kerja 

Umur 

upah 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga 

Pengalaman 

Kerja 
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mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka keinginan untuk melakukan pekerjaan dengan tingkat tantangan yang tinggi 

semakin kuat. Dalam penelitian ini pendidikan diukur dari ijasah formal terakhir 

yang dimiliki oleh responden. 

 

2.4.2 Umur 

Menurut BPS 2015, usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. 

Umur tenaga kerja cukup menentukan keberhasilan dalam melakukan suatu 

pekerjaan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Pada umumnya, pekerja 

yang berumur lebih tua mempunyai tenaga fisik yang lemah dan terbatas, 

sebaliknya tenaga kerja yang berumur muda mempunyai kemampuan fisik/ tenaga 

yang kuat (Amron, 2009 dalam AD Mahendra, 2014).  

Umur dalam penelitian ini adalah usia pekerja wanita yang dinyatakan dalam 

tahun. 

 

2.4.3 Jam kerja 

Jam kerja adalah jumlah total jam yang dihabiskan oleh tenaga kerja untuk 

menghasilkan barang dan jasa (J Badrul,2004). Menurut Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 waktu 

Kerja adalah waktu yang digunakan untuk pekerjaan pada satu periode tertentu. 

Sedangkan Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari 

dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari dan 40 jam dalam 

1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat 
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mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Jam kerja 

merupakan waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari 

dan/atau malam hari. Dalam penelitian ini jam kerja diukur dari jumlah jam 

pekerja wanita selama satu bulan.  

 

2.4.4 Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah 

ditempuh seseorandalam menyelesaikan pekerjaan. (Ranupandojo, 1984:71, 

http://skripsimanajemen/blogspot.com/2011/02/pengertian-pengalaman-

kerja/html). Seseorang yang mempunyai pengalaman kerja  akan lebih mudah 

untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, selain itu dengan 

pengalaman kerja yang dimiliki mampu menggambarkan pengetahuan pasar kerja. 

(Sutomo, dkk, 1999 dalam Setiawan, A Satrio 2010). Sedangkan menurut 

Sudarsono (2001) dalam DH Forddanta bahwa dalam hal penerimaan karyawan, 

perusahaan selektif kepada para karyawan yang akan diterima di perusahaannya, 

karena dalam perusahaan, manusia merupakan faktor penentu keberhasilan. 

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, maka ia mempunyai nilai lebih 

dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.  

Dalam penelitian ini pengalaman kerja diukur dengan berapa lama waktu atau 

masa kerja yang telah ditempuh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan 

dalam satuan tahun. 

 

 

http://skripsimanajemen/blogspot.com/2011/02/pengertian-pengalaman-kerja/html
http://skripsimanajemen/blogspot.com/2011/02/pengertian-pengalaman-kerja/html
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2.4.5 Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang terdiri dari 

istri, dan anak, serta orang lain yang turut serta dalam keluarga berada atau hidup 

dalam satu rumah dan makan bersama yang menjadi tanggungan kepala keluarga 

(F Muhammad (2014). Jumlah anggota keluarga menjadi salah satu alasan utama 

bagi para ibu rumah tangga turut serta dalam membantu suami untuk memutuskan 

diri untuk bekerja untuk memperoleh penghasilan. Besarnya jumlah tanggungan 

keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi kemauan untuk melakukan 

pekerjaan. Karena semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka waktu yang 

disediakan wanita atau ibu untuk bekerja semakin banyak. Banyaknya jam kerja 

ini berguna untuk meningkatkan penghasilan (Sihol Situngkir dkk, 2007 dalam 

Sidauruk, A Susanti 2013.  

Dalam penelitian ini jumlah anggota keluarga diukur dari banyaknya jumlah 

anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga. 

 

2.4.6 Upah/ Gaji Bersih 

Salah satu tujuan seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan upah/gaji. 

Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2015). Upah/gaji bersih adalah imbalan yang 

diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang 

dibayarkan oleh perusahaan. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah 

setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan 

sebagainya. Upah /gaji biasanya dibayarkan pada waktu tertentu sesuai dengan 
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perjanjian sebelum bekerja. Besaran upah yang diterima pekerja yaitu gaji pokok 

ditambah dengan upah lembur.  

Tingkat upah dalam penelitian ini adalah jumlah upah tenaga kerja dalam satu 

bulan (dalam rupiah). 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang dikemukakan 

dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan dari hasil-

hasil penelitian terdahulu yang telah ditelaah, maka hipotesis yang dapat diajukan 

adalah:  

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

pekerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

2. Umur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan pekerja 

wanita di Kecamatan Ungaran. 

3. Jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pekerja 

wanita di Kecamatan Ungaran. 

4. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

pekerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

5. Jumlah anggota keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan pekerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

6. Tingkat pendidikan, umur, jam kerja, pengalaman kerja dan jumlah anggota 

keluarga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan pekerja wanita di Kecamatan Ungaran.                                                                                                                          


