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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gambaran objek penelitian digunakan untuk mengetahui karakteristik dari 

responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Karakteristik tersebut 

dapat dilihat dari pendapatan, usia, pendidikan, lama kerja, pengalamn kerja dan 

jumlah anggota keluarga. Karakteristik responden pada penelitian ini adalah 60 

tenaga kerja. Berikut ini akan disajikan dalam sebuah tabel 2 pendapatan pekerja 

wanita: 

Pendapatan  

Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan pekerja wanita bervariasi antara 1 juta – 

4 juta rupiah. Pendapatan yang mendominasi adalah responden dengan jumlah 

pendapatan antara Rp 1.000.000 – Rp 1.749.000. Pendapatan dalam penelitian ini 

adalah jumlah upah pekerja wanita dalam satu bulan yang dinyatakan dalam 

rupiah akan disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2 

Jumlah Responden Menurut Pendapatan 

No Rentang Pendapatan Jumlah Persentase (%) 

1 Rp 1.000.000 – Rp 1.749.000 27 45 

2 Rp 1.750.000 – Rp 2.449.000 19 31.67 

3 Rp 2.500.000 – Rp 3.249.000 11 18.33 

4 Rp 3.250.000 – Rp 4.000.000 3 5 

 Jumlah 60 100 

Sumber: lampiran  
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Dari tabel 1 diatas dijelaskan bahwa pendapatan tenaga kerja di Kecamatan 

Ungaran sebesar sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.749.000 adalah sebanyak 27 orang 

atau 45% dari total responden, pendapatan Rp 1.750.000 – Rp 2.449.000 sebanyak 

19 orang atau 31.67% dari total responden, pendapatan Rp 2.500.000 – Rp 

3.249.000 adalah sebanyak 11 orang atau sebanyak 18.33% dari total responden, 

kemudian untuk jumlah pendapatan Rp 3.250.000 – Rp 4.000.000 yaitu sebanyak 

3 orang atau sebesar 5% dari total responden. dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, tenaga kerja wanita yang mempunyai pendapatan paling banyak adalah 

responden yang mendapatkan gaji sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.749.000 dengan 

jumlah responden sebanyak 27 orang. 

Pendidikan 

Pendidikan yang dimiliki oleh responden 50% adalah lulusan Sekolah Menengah 

Atas (SMA), teratas kedua adalah lulusan Sarjana. Berikut adalah tabel jumlah 

responden menurut pendidikan yang ditempuh. 

Tabel 3 

Jumlah Respunden Menurut Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 SD 4 6.67 

2 SMP 9 15 

3 SMA 30 50 

4 Amd 7 11.66 

5 S1 10 16.67 

 Total 60 100 

Sumber: Data primer  2015, diolah. 
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Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan formal terakhir 

responden pada tingkat SD sebanyak 4 orang atau sebesar 6,67% , tingkat SMP 

berjumlah 9 orang atau sebesar 15%, pada tingkat SMA berjumlah 30 atau sebesar 

50% dari total responden, tingkat pendidikan Amd sebanyak 7 orang atau 

sebanyak 11.66%, sedangkan tingkat pendidikan S1 sebanyak 10 orang atau 

sebesar 16.67%. Dapat disimpulkan bahwa 50% dari tenaga kerja wanita di 

Kecamatan Ungaran tingkat pendidikan formal yang dimiliki didominasi oleh 

responden dengan tingkat pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas).  

 

Umur 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa umur pekerja wanita 

bervariasi antara 19 – 49 tahun. Usia responden tersebut didominasi oleh umur 

dibawah 30 tahun, umur yang menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka 

merupakan usia produktif sehingga mereka mempunyai banyak tenaga untuk 

dapat melakukan pekerjaannya. 

Umur responden pekerja wanita yang dinyatakan dalam tahun akan disajikan 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4 

 Jumlah Responden Menurut Usia 

No Rentang Usia Jumlah Persentase (%) 

1 Dibawah 30 tahun 29 48.33 

2 30 – 39 Tahun 22 36.67 

3 Diatas 40 Tahun 9 15 

 Total  60 100 

Sumber: Data primer  2015, diolah. 

 

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa umur dibawah 30 tahun mendominasi 

responden sebanyak 29 orang atau sebesar 48.33%, kemudian diikuti oleh umur 

30 – 39 tahun sebanyak 22 orang atau sebesar 36.67%, sedangkan umur diatas 40 

tahun hanya 9 orang atau 15%. 

 

Jam Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian jumlah jam kerja pada pekerja wanita bervariasi 

antara 7 jam sampai lebih dari 10 jam dalam sehari. Jam kerja tersebut didominasi 

oleh pekerja wanita yang memiliki jam kerja >7 jam dalam sehari. Berikut adalah 

tabel rata-rata jam kerja responden yang dihabiskan untuk bekerja dalam 1 hari. 
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Tabel 5 

Jumlah Responden Menurut Jam Kerja 

No Rata-rata jam kerja/hari Jumlah Persentase (%) 

1 >7 jam 31 51.67 

2 >8 jam 5  8.33 

3 >9 jam 3 5 

4 >10 jam 21 35 

  60 100 

Sumber: Data primer  2015, diolah. 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas dijelaskan bahwa rata-rata jam kerja yang dihabiskan 

pekerja untuk bekerja dalam sehari selama lebih dari 7 jam adalah 31 orang atau 

31.67%. Jumlah waktu tersebut dihitung dari jam 7 pagi sampai dengan 3 sore. 

Jam kerja yang lebih dari 8 jam berjumlah 5 orang atau  8.33%, menurut salah 

satu responden untuk 8 jam kerja dimulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore untuk 6 

hari kerja, kemudian rata-rata jam kerja yang lebih dari 9 jam sejumlah 3 orang 

atau 5%,  sedangkan rata-rata jam kerja yang lebih dari 10 jam sejumlah 21 orang 

atau 35%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah jam kerja terbanyak yang dihabiskan 

oleh pekerja wanita lebih dari 7 jam/hari yaitu 31 orang atau 31.67% 

 

Jumlah Anggota Keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian,  jumlah anggota keluarga  yang harus ditanggung  

bervariasi antara 1 jiwa (responden yang tidak mempunyai tanggungan/ 
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menangung diri sendiri) sampai dengan 4 jiwa. Jumlah total anggota keluarga 

yang dimiliki responden yang mendominasi adalah responden dengan jumlah 

anggota sebanyak 3 jiwa. Berikut merupakan tabel jumlah responden menurut 

jumlah anggota keluarga. 

Tabel 6 

 Jumlah Responden Menurut Jumlah Anggota Keluarga 

No Jumlah Anggota keluarga Jumlah Persentase (%) 

1 1 jiwa 16 26.67 

2 2  jiwa 11  18.33 

3 3 jiwa 19  31.67 

4 4 jiwa 14  23.33 

 Total 60 100 

Sumber: Data primer  2015, diolah. 

 

Dari tabel 5 diatas dapat menjelaskan bahwa jumlah anggota keluarga yang 

dimiliki oleh responden yang mempunyai tanggungan keluarga 1 jiwa sebanyak  

16 orang atau sebesar 26.67%, yang mempunyai tanggungan 2 jiwa sebanyak 11 

orang atau sebesar 18.33%, yang mempunyai tanggungan 3 jiwa sebanyak 19 

orang atau sebesar 31.67%dan sisanya sebanyak 14 orang pekerja wanita 

memiliki tanggungan sebanyak 4 jiwa atau sebesar 23.33% . Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa pekerja wanita yang bekerja di Kecamatan Ungaran paling 

banyak mempunyai 3 tanggungan keluarga yaitu sebanyak 19 orang responden 

atau sebesar  31.67. 
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4.2 Pengujian Hipotesis 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah residual berdistribusi 

normal. Hipotesis nol (H0) untuk uji normalitas adalah E(µi) = 0 (residual 

terdistribusi normal); sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah  E(µi) > 0 

(residual tidak terdistribusi normal). Tolak H0 apabila Probabilitas Jarque Bera 

kurang dari toleransi kesalahan (α) yaitu 5% / 0,05. 

Tabel 9 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Data Primer, diolah e-views 

Hasil dari uji ini diketahui bahwa Probabilitas Jarque-Bera 0.066393 > α 0.05 

sehingga residual dari data tersebut berdistribusi normal. Sehinga lolos uji 

Normalitas. 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut: 
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Series: Residuals

Sample 1 60

Observations 60

Mean      -9.42e-16

Median  -0.014508

Maximum  1.023660

Minimum -0.870663

Std. Dev.   0.398452

Skewness   0.634681

Kurtosis   3.747292

Jarque-Bera  5.424314

Probability  0.066393
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Tabel 7 

Hasil Uji Multikolinearitas ke-1 

Variabel 

             Korelasi Jam Kerja 

Anggota 

Keluarga Pendidikan  

Pengalaman 

Kerja Umur 

Jam kerja 1.000000 0.309148 -0.228987 0.505665 0.400306 

Anggota Keluarga 0.309148 1.000000 -0.167536 0.625149 0.633115 

Pendidikan -0.228987 -0.167536 1.000000 -0.224820 0.026990 

Pengalaman Kerja 0.505665 0.625149 -0.224820 1.000000 0.831816 

 Umur  0.400306 0.633115 0.026990 0.831816 1.000000 

Sumber: lampiran 

 

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa terjadi multikolinearitas antara pengalaman 

kerja dengan umur karena adanya koefisien relasi yang melebihi 0.8 yaitu sebesar 

0.831816. Untuk mengurangi terjadinya multikolinearitas tersebut maka salah satu 

variabel independen harus di keluarkan / dihilangkan (Gujarati 2006:74).  Dalam 

penelitian ini variabel yang dikeluarkan adalah variabel umur karena dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang lebih dibutuhkan adalah pengalaman bekerja dari 

pada umur karyawan. Setelah variabel umur dikeluarkan maka dilakukan kembali 

uji multikolinearitas kedua. Berikut adalah uji multikolinearitas yang dilakukan 

tanpa memasukkan variabel umur: 
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Tabel 8 

Hasil Uji Multikolinearitas kedua 

Variabel                                    

           Korelasi 

Jam Kerja Anggota 

keluarga 

Pendidikan Pengalaman 

Kerja 

Jam Kerja 
 1.000000  0.309148 -0.228987  0.505665 

Anggota Keluarga 
 0.309148  1.000000 -0.167536  0.625149 

Pendidikan 
-0.228987 -0.167536  1.000000 -0.224820 

Pengalaman Kerja 
 0.505665  0.625149 -0.224820  1.000000 

Sumber: lampiran 

Dari tabel 7 diatas menunjukkan bahwa tidak ada koefisien relasi yang memiliki 

nilai lebih dari 0.8 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.  

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 10 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.678516     Prob. F(4,55) 0.1681 

Obs*R-squared 6.527585 

    Prob. Chi-

Square(4) 0.1631 

Scaled explained SS 8.264661 

    Prob. Chi-

Square(4) 0.0824 

Sumber: lampiran 
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Probabilitas Chi-square dari Obs* R Squared : 0.1631 > α 0,05  Tidak dapat 

menolak H0. Data homoskedastis, sehingga data tersebut lolos uji 

heteroskedastisitas. 

 

4.2.4 Hasil Uji T dan Uji F 

Hasil Uji T dan Uji F dapat dilihat pada tabel diberikut ini: 

Tabel 11 

Hasil Regresi 

 

 

R-squared 0.517943 

F-statistic 14.77362 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: lampiran  

 

Variabel Pendidikan 

Hasil menunjukan bahwa probabilitas untuk variabel pendidikan adalah 0.0000 

kurang dari α 0.05. Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan 

Variabel Koefisien t-Statistik Prob. 

C 

-1.025575 -2.067603 0.0434 

Pendidikan  

0.276673 4.968522 0.0000 

Pengalaman Kerja 

0.028365 4.452016 0.0385 

Jam Kerja 

0.009866 2.120403 0.0000 

Jml. Anggota keluarga 

-0.002082 -0.031222 0.9752 
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bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan tenaga kerja wanita sehingga hal ini sesuai dengan hipotesis dalam 

penelitian ini bahwa pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap pekerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

 

Variabel Jam Kerja 

Hasil menunjukkan bahwa probabilitas untuk variabel jam kerja 0.0000 kurang 

dari α 0.05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan tenaga 

kerja wanita di Kecamatan Ungaran sehingga hal ini sesuai dengan hipotesis 

dalam penelitian ini bahwa jam kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap pendapatan pekerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

 

Pengalaman Kerja 

Hasil menunjukkan bahwa probabilitas untuk variabel pengalaman kerja adalah 

0.0385 kurang dari α 0.05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan tenaga kerja wanita di Kecamatan Ungaran sehingga hal ini 

sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan pekerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

Variabel Jumlah Anggota keluarga 

Hasil menunjukkan bahwa probabilitas untuk variabel jam kerja  0.9752 lebih dari 

α 0.05 sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel 
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jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan tenaga 

kerja wanita di Kecamatan Ungaran sehingga hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 

dalam penelitian ini bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap pekerja wanita. 

 

Uji F 

Hasil menunjukkan prob-F Statistik 0.000000 < α 0,05. Hasil ini dapat 

diintrepretasikan bahwa secara bersama-sama, pendidikan, pengalaman kerja, jam 

kerja dan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

tenaga kerja wanita di Kecamatan Ungaran.  

Dari hasil pengujian di atas dapat diperoleh hasil estimasi sebagai berikut :  

Y = -1.02 + 0.276X1+ 0.009X2 + 0.028X3 + e......................................................(2) 

 

4.3 Pembahasan Analisis 

Pengaruh Pendidikan Terhadap Pendapatan 

Berdasarkan dari hasil regresi menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja wanita di Kecamatan 

Ungaran. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh NW 

Rahmita (2015) tentang pengaruh umur, pendidikan, pengalaman kerja dan 

jumlah anggota keluarga bahwa pendidikan mempengaruhi pendidikan pekerja 

wanita. Hai itu sama dengan penelitian DH Forddanta (2012) tentang pengaruh 

pendidikan, jam kerja dan pengalam kerja terhadap pendapatan tenaga kerja 
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bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan tenaga 

kerja. 

Koefisien regresi pendidikan menunjukkan ketika pendidikan naik 1 tingkat maka 

pendapatan akan naik sebesar Rp276.673 rupiah. Dari hasil regresi diatas 

diketahui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pendapatan, hal itu dikarenakan ketika seseorang mempunyai pendidikan 

yang tinggi maka akan mempengaruhi cara pandang dan cara berfikir  seseorang.  

Sehingga seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan 

ditempatkan pada bagian yang lebih baik dan pendapatannya juga akan lebih 

tinggi. Berdasarkan penelitian ini, seseorang yang mempunyai pendidikan yang 

tinggi misalnya sarjana (S1) akan ditempatkan dibagian kantor ( administrasi, 

pemasaran, ekspor-impor dan lain sebagainya). Sedangkan seseorang yang 

mempunyai pendidikan SD, SLTP dan SMA hanya akan ditempatkan dibagian 

produksi (cutting, spreading, maupun sewing). Minimnya pendidikan dan 

mayoritas dari mereka yang belum memiliki sertifikasi kerja sehingga membuat 

mereka tidak mempunyai pilihan untuk bekerja ditempat yang lebih nyaman 

sehingga mereka juga tidak berkeinginan untuk pindah diperusahaan lain selain 

perusahaan garmen. 

Pengaruh Jam Kerja Terhadap Pendapatan 

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa jam kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan pekerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

Interpretasi dari koefisien jam kerja adalah ketika jam kerja naik 1 jam maka 

pendapatan akan bertambah sebesar Rp 9.866 rupiah. Artinya, semakin banyak 
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waktu yang digunakan untuk bekerja maka semakin bertambah pendapatan yang 

diterima. Namun dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa lebih dari 51% 

responden yang bekerja di Kecamatan Ungaran hanya memiliki total jam kerja 

sebanyak 7 jam selama  1 hari. Artinya, dalam penelitian ini pekerja wanita tidak 

memiliki banyak waktu untuk lembur sehingga pendapatan yang mereka terima 

hanya sebesar Upah minimun regional (UMR), bahkan ada beberapa dari pekerja 

wanita yang upahnya tidak mengikuti besaran upah minimum regional yang sudah 

ditetapkan. Sedikitnya jam lembur yang dimiliki para pekerja wanita dapat 

dikaitkan dengan menurunnya jumlah produksi perusahaan sehingga perusahaan 

lebih mengurangi jam lembur untuk meminimalkan biaya operasional perusahaan. 

Berdasarkan penelitian diatas, hasilnya tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh DH Forddanta (2012) tentang peranan wanita dalam menunjang 

ekonomi keluarga miskin. Variabel yang digunakan adalah pendidikan, jam kerja 

dan pengalaman kerja bahwa variabel jam kerja memiliki pengaruh yang positif 

tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan wanita. Hal ini dapat dilihat salah 

satunya dari sebagian responden dalam penelitian yang bekerja di sektor informal 

dan secara umum memiliki alokasi jam kerja diatas 35 jam per minggu tetapi 

penghasilan yang didapat dibawah upah minimum regional Kabupaten Kendal 

sebesar Rp. 800.000,- 

Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Pendapatan 

Berdasarkan dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap pendapatan dengan prob sebesar 0.0000. Koefisien regresi pengalaman 
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kerja menunjukkan bahwa  ketika pengalaman kerja bertambah 1 tahun maka 

pendapatan yang akan diterima pekerja akan naik sebesar Rp 28.365 rupiah.  

Hasil analisis tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh NW Rahmita 

(2015) tentang pengaruh umur, pendidikan, pengalaman kerja, jumlah anggota 

keluarga terhadap pendapatan bahwa variabel pengalaman kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja.  

Dengan pengalaman kerja yang dimiliki, seorang karyawan mempunyai nilai 

tambah bagi dirinya sendiri. Karyawan yang mempunyai nilai tambah / 

pengalaman kerja mempunyai ketrampilan dan tahu cara-cara yang tepat untuk 

menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapinya. Hal ini belum tentu dapat 

dilakukan oleh seseorang yang hanya memiliki sedikit pengalaman atau bahkan 

yang belum berpengalaman sama sekali (DH Forddanta 2012). Seseorang yang 

mempunyai pengalaman kerja pasti akan dibedakan oleh perusahaan dengan 

seseorang yang tidak mempunyai pengalaman. Perbedaan tersebut juga termasuk 

dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Seseorang / karyawan yang memiliki 

banyak pengalaman akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak juga.  

 

Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Pendapatan 

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja wanita di 

Kecamatan Ungaran. 
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