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RINGKASAN

RISTA NOVITA. 0810440138. FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI CURAHAN WAKTU KERJA WANITA TANI PADA 
USAHATANI PADI SAWAH (STUDI KASUS DI DESA NGARJO 
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO). Dibawah 
bimbingan Ir. Effy Yuswita, MSi. dan Mangku Purnomo, SP. MSi. Ph.D.

Saat ini, wanita tidak saja melakukan kegiatan di dalam lingkup keluarga, 
tetapi banyak di antara bidang-bidang kehidupan masyarakat yang membutuhkan 
kehadiran wanita dalam penanganannya. Wanita tani memerankan peranan 
penting dalam keterlibatannya pada kegiatan usahatani untuk meningkatkan 
produksi padi sawah. Kegiatan yang dilakukan wanita tani dipengaruhi oleh 
curahan waktu kerja yang tergantung pada faktor sosial ekonomi dan keadaan 
keluarganya, seperti tingkat umur, jumlah tanggungan keluarga, tingkat upah, luas 
lahan, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengalaman. Salah satu 
desa di Kecamatan Mojoanyar yang melakukan kegiatan usahatani padi sawah 
adalah Desa Ngarjo. Kegiatan tersebut telah dilakukan sejak lama dan turun 
temurun oleh masyarakat sekitar yang mayoritas bekerja sebagai petani. Rata-rata 
wanita tani yang bekerja adalah buruh tani harian yang bekerja khususnya pada 
usahatani padi sawah. 

Di Desa Ngarjo, peranan wanita tani di bidang ekonomi sangat penting
karena wanita tani bertanggung jawab untuk menyediakan keperluan hidup 
keluarganya. Di lain pihak, wanita tani tidak mempunyai peranan dalam 
mengambil keputusan, sehingga peranan mereka tidak tampak dalam kehidupan 
sosial masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis pengaruh 
faktor tingkat umur, jumlah tanggungan keluarga, tingkat upah, luas lahan, status 
perkawinan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengalaman terhadap curahan waktu 
kerja wanita tani pada usahatani padi sawah; (2) Mengetahui faktor yang memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap curahan waktu kerja wanita tani pada 
usahatani padi sawah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
antara variabel independen secara keseluruhan dengan variabel dependen. Hasil
penelitian antara lain (1) Variabel jumlah tanggungan keluarga, tingkat upah, luas 
lahan, dan status perkawinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
curahan waktu kerja wanita tani pada usahatani padi sawah; (2) Variabel 
independen yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel dependen adalah 
variabel status perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang 
menyatakan bahwa variabel independen yang paling dominan adalah tingkat upah.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Curahan waktu kerja wanita tani 
pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo merupakan sumberdaya penting yang 
perlu mendapat respon dari pihak-pihak terkait melalui suatu program 
pemberdayaan wanita tani, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan 
keluarganya; (2) Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah melalui penyuluh 
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pertanian daerah setempat mengenai upah buruh tani agar sesuai dengan ketetapan 
pemerintah; (3) Penelitian ini masih mengandung beberapa keterbatasan terutama 
berkaitan dengan variabel-variabel independen yang digunakan. Bagi penelitian 
selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang belum dikaji.
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SUMMARY

RISTA NOVITA. 0810440138. FACTORS OF INFLUENCING WORKING 
TIME PERIOD FOR WOMEN FARMERS AT PADDY FARMING (CASE 
STUDIES IN THE NGARJO VILLAGE MOJOANYAR DISTRICT 
MOJOKERTO REGENCY). Under Supervisior of Ir. Effy Yuswita, MSi.
dan Mangku Purnomo, SP. MSi. Ph.D.

Recently, women not only do the activities in the scope of family but 
many areas of public life which need women presence in treatment. Women 
farmers play important roles in their involvement in farming activities to increase 
the production of paddy farming. Farming activities which are done women 
farmers are affected by working time which depends on social economic factors 
and conditions of family, such as age rates, number of dependents, wage rates, 
land area, marital status, education rates, and experience rates. One village in the 
Mojoanyar District which does activity of paddy farming is Ngarjo Village. 
Farming activities have been done a long time and inherited by society which
most of them work as farmers. The average women farmers work as daily laborer 
working on farming.

In the Ngarjo Village, the role of women farmers in the economics is 
imperative because women farmers are responsible for providing the purposes of
their family life. However, women farmers do not have role in making decisions
so their roles are less important in the social life. The purpose of this research is
(1) To analyze the influences of variables age rates, number of dependents, wage 
rates, land area, marital status, education rates, and experience rates to working 
time of women farmers at paddy farming in Ngarjo village, Mojoanyar District, 
Mojokerto Regency; (2) To find out the most dominant factor in influencing 
working time of women farmers at paddy farming in Ngarjo village, Mojoanyar 
District, Mojokerto Regency. 

Methods data analysis used in this research is the multiple linear 
regression analysis utilized to determine the rate of influence between
independent variables with dependent variable over all. The results of research 
include (1) The significant influences of variables are number of dependents, 
wage rates, land area, and marital status to working time of women farmers at 
paddy farming; (2) The most dominant factor in influencing working time of 
women farmers is marital status. This is not consistent with the hypothesis that 
stating that the most dominant factor is wage rates.

Suggestion in this research are (1) The amount of time spent by women 
farmers becomes an important resource that needs to get a response from the 
parties concerned through women empowerment program so that it will improve 
the welfare of his family; (2) The government must give dissemination of wage 
laborers through local agricultural elucidator governments provisions; (3) This 
research still has some limitations mainly related to its independent variables. For 
future research, it is recommend to examine other variables that have not been 
reviewed.
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KATA PENGANTAR

Wanita Indonesia merupakan sumberdaya insani yang potensial dalam 

pembangunan. Namun demikian, potensi kaum wanita yang relatif besar belum 

termanfaatkan secara maksimal terutama dalam kegiatan-kegiatan produktif, 

seperti bekerja atau melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh 

pendapatan atau penghasilan. Selain itu, peran wanita tidak terlepas dari fungsi 

sebagai istri, ibu rumah tangga, pembina putra-putri, dan sebagai warga negara 

Indonesia yang ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional. 

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

dari faktor-faktor tingkat umur, jumlah tanggungan keluarga, tingkat upah, luas 

lahan, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengalaman terhadap 

curahan waktu kerja wanita tani serta untuk mengetahui faktor yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap curahan waktu kerja wanita tani pada 

usahatani padi sawah di Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten 

Mojokerto.

Sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa “Tak ada Gading yang Tak 

Retak”, saya menyadari sepenuhnya dengan segala keterbatasan sumberdaya yang 

dimiliki, skripsi ini memiliki banyak kekurangan, namun hal tersebut tidak akan

menghambat proses pembelajaran selanjutnya. Saran, masukan, dan dukungan 

yang membangun akan menjadi sumber yang sangat berharga dalam 

menyempurnakan skripsi ini.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan

rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan 

tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Ir. Effy Yuswita, MSi. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

memberikan bimbingan, saran, dan perhatian, sehingga penyusunan skripsi ini 

selesai.
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2. Bapak Mangku Purnomo, SP. MSi. Ph.D. selaku dosen pembimbing 

pendamping yang telah memberikan bimbingan, saran, dan perhatian,

sehingga penyusunan skripsi ini selesai.

3. Ibu Fitria Dina Riana, SP. MP. selaku dosen penguji yang telah memberikan 

saran dan kritik terhadap skripsi ini.

4. Ibu Silvana Maulidah, SP. MP. selaku dosen penguji yang telah memberikan 

saran dan kritik terhadap skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ir. Syafrial, MS. selaku ketua jurusan sosial ekonomi pertanian.

6. Bapak Mat Rosat selaku Kepala Desa Ngarjo beserta para staf pegawai yang 

telah memberikan kemudahan dalam kegiatan penelitian berlangsung.

7. Kedua orang tua dan kedua adik yang telah memberikan dukungan baik secara

moril, spiritual, maupun materil.

8. Aditya Anggar Kusuma, SH. yang telah memberikan semangat dan motivasi 

sampai skripsi ini selesai.

9. Teman-teman seperjuangan Agribisnis 08 yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman WG 40 (Maretha, Irindawati, Yuliana, Aisyah, dan Citra) yang 

selalu mendukung dan memberikan fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang,    Juni 2012

Penulis
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor utama penyerap tenaga kerja di 

Indonesia. Tingginya angka tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian terjadi 

karena adanya program penyediaan infrastruktur dan perluasan areal serta 

pemberdayaan bagi petani yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah 

menyediakan teknologi unggul berupa varietas dan klon-klon unggul baru,

rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, sistem pertanian di berbagai ekosistem 

mulai dari dataran tinggi dan rendah, teknologi pengendalian pertanian, serta

kajian sosial ekonomi dan budaya pertanian (Kompas, 2011). 

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan 

BPS Jawa Timur pada Agustus 2009, diketahui bahwa adanya perbedaan yang 

cukup signifikan antara jumlah wanita yang menganggur dan yang bekerja di 

Jawa Timur. Jumlah wanita yang menganggur berjumlah 332.650 jiwa. 

Sedangkan jumlah wanita yang bekerja berjumlah 7.541.063 jiwa. Pada tahun 

2008, jumlah wanita yang bekerja berjumlah 7.499.939 jiwa. Maka, terjadi 

peningkatan jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja dari tahun sebelumnya. 

Peningkatan wanita yang bekerja umumnya hanya sebagai pekerja keluarga. Oleh 

karena itu, peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu memberikan implikasi 

yang positif terhadap peningkatan pendapatan pekerja, karena penambahan jumlah 

tenaga kerja hanya terserap sebagai pekerja keluarga atau membantu kepala 

rumah tangga dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya informal.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2009, jumlah tenaga kerja wanita

di Jawa Timur yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian, 

kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 3.088.700 jiwa. Sedangkan jumlah 

tenaga kerja pria sebesar 4.850.780 jiwa. Jumlah tenaga kerja wanita berdasarkan 

golongan umur masih didominasi oleh golongan umur 60 tahun ke atas berjumlah

469.233 jiwa. Sedangkan jumlah tenaga kerja wanita yang paling rendah adalah 

golongan umur 15 sampai 19 tahun berjumlah 73.087 jiwa. Sebaliknya, Jumlah 

tenaga kerja pria berdasarkan golongan umur masih didominasi oleh golongan 



2

umur 60 tahun ke atas berjumlah 846.780 jiwa. Sedangkan jumlah tenaga kerja 

pria yang paling rendah adalah golongan umur 15 sampai 19 tahun berjumlah 

245.526 jiwa. Ratio perbandingan antara wanita dan laki-laki terbesar adalah 

golongan umur 35 sampai 39 tahun dengan ratio sebesar 83,25 persen. Sedangkan 

ratio perbandingan antara wanita dan pria terendah adalah golongan umur 15 

sampai 19 tahun dengan ratio sebesar 29,77 persen.

Tabel 1. Perbandingan Penduduk Wanita dan Pria Jawa Timur Berumur 15 Tahun 
ke Atas yang Bekerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan 
Perikanan Tahun 2009 (Jiwa)

Golongan 
Umur

Wanita Pria Ratio 
PerbandinganJumlah Persentase Jumlah Persentase

15-19 73.087 2,37 245.526 5,06 29,77
20-24 126.601 4,10 308.460 6,36 41,04
25-29 215.582 6,98 436.357 9,00 49,90
30-34 297.810 9,64 451.120 9,30 66,02
35-39 392.478 12,71 471.418 9,72 83,25
40-44 415.432 13,45 552.485 11,39 75,19
45-49 426.524 13,81 534.930 11,03 79,73
50-54 388.222 12,57 535.434 11,04 72,51
55-59 283.722 9,18 468.270 9,65 60,59

60 ke atas 469.233 15,19 846.780 17,45 55,41
Jumlah 3.088.700 100 4.850.780 100 63,67

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Diolah, 2010

Sedangkan jumlah wanita yang mengaggur di Jawa Timur yang berumur 

15 tahun ke atas berdasarkan pengangguran terbuka berjumlah 332.650 jiwa. 

Jumlah pengangguran wanita berdasarkan golongan umur masih didominasi oleh 

golongan umur 20 sampai 24 tahun berjumlah 91.795 jiwa. Sedangkan jumlah 

pengangguran wanita yang paling rendah adalah golongan umur 55 sampai 59 

tahun berjumlah 4.990 jiwa. Untuk jumlah pengagguran wanita berdasarkan 

pengangguran terbuka didominasi oleh wanita yang mencari pekerjaan berjumlah

267.527 jiwa. Sedangkan jumlah pengagguran wanita yang paling rendah adalah 

wanita yang mempersiapkan usaha berjumlah 7.792 jiwa.
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Tabel 2. Penduduk Wanita Jawa Timur Berumur 15 Tahun ke Atas yang 
Menganggur Menurut Golongan Umur Tahun 2009 (Jiwa)

Golongan 
umur

Pengangguran Terbuka *) Jumlah
1 2 3 4

15-19 77.430 91 5.365 4.522 87.408
20-24 78.124 220 5.916 7.535 91.795
25-29 42.747 1.235 2.328 1.797 48.107
30-34 21.350 2.569 3.412 2.451 29.782
35-39 14.541 1.470 1.331 3.098 20.440
40-44 11.237 496 2.518 1.079 15.330
45-49 8.152 779 5.037 1.194 15.162
50-54 5.039 0 1.559 329 6.927
55-59 1.986 0 1.916 1.088 4.990

60 ke atas 6.921 932 4.856 0 12.709
Jumlah 267.527 7.792 34.238 23.093 332.650

Keterangan: *) 1. Mecari pekerjaan 2. Mempersiapkan usaha 3. Merasa tidak 
mungkin mendapat pekerjaan 4. Sudah punya pekerjaan tetapi 
belum mulai bekerja

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2010

Fenomena wanita bekerja di sektor pertanian bagi masyarakat bukan 

sesuatu hal yang baru. Sejarah menunjukkan bahwa asal mula pertanian berawal 

dari pembagian kerja antara pria dan wanita, dimana pria melakukan pekerjaan 

berburu dan meramu hasil hutan, sedangkan wanita bertani di sekitar rumah dan 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Semakin maju masyarakat maka usaha 

pertanian dilakukan secara menetap dan dilakukan oleh pria dan wanita. 

Masuknya tenaga kerja wanita ke sektor pertanian didorong oleh kebutuhan pokok 

masyarakat (Sukesi, 2002).

Wanita merupakan sumberdaya insani yang potensial dalam 

pembangunan. Namun demikian, potensi kaum wanita yang relatif besar belum 

termanfaatkan secara maksimal terutama dalam kegiatan-kegiatan produktif, 

seperti bekerja atau melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh 

pendapatan atau penghasilan. Selain itu, peran wanita tidak terlepas dari fungsi

sebagai ibu rumah tangga, istri pendamping suami, serta pembina putra dan putri.

Peranan wanita dalam kehidupan keluarga semakin berkembang. Saat ini,

wanita tidak saja melakukan kegiatan di dalam lingkup keluarga, tetapi banyak di

antara bidang-bidang kehidupan masyarakat yang membutuhkan kehadiran wanita 
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dalam penanganannya. Ikut sertanya wanita dalam kegiatan ekonomi bukan

sesuatu hal yang baru. Wanita berusaha memperoleh penghasilan yang disebabkan 

oleh beberapa hal, antara lain adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam 

bidang ekonomi, yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan kebutuhan 

hidup dari orang-orang yang menjadi tanggungannya. Selain itu, adanya 

kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga serta semakin meluasnya 

kesempatan kerja yang menyerap tenaga kerja wanita juga merupakan salah satu 

faktor pendorong wanita untuk bekerja (Sumarsono, 2009).

Sumberdaya wanita tani merupakan salah satu potensi yang besar dalam

menyumbang tenaga kerja pada kegiatan produksi (Sukesi, 2002). Wanita tani 

memerankan peranan penting dalam keterlibatannya pada kegiatan usahatani 

untuk meningkatkan produksi padi sawah. Kegiatan usahatani yang dilakukan 

wanita tani dipengaruhi oleh curahan waktu kerja. Curahan waktu kerja wanita 

tani dalam kegiatan yang produktif banyak tergantung pada faktor sosial ekonomi 

dan keadaan keluarganya. Faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh pada 

curahan waktu kerja wanita tani adalah tingkat umur, jumlah tanggungan 

keluarga, tingkat upah, luas lahan, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan 

tingkat pengalaman. 

Di Kecamatan Mojoanyar, petani padi sawah sebagian besar berasal dari 

penduduk asli di daerah tersebut. Tidak hanya petani pria yang terlibat dalam 

kegiatan usahatani, tetapi juga wanita tani yang ikut membantu dalam 

kegiatannya. Salah satu desa di Kecamatan Mojoanyar yang melakukan kegiatan 

usahatani padi sawah adalah Desa Ngarjo. Berdasarkan data monografi Desa 

Ngarjo (2011), jumlah buruh tani yang bekerja di Desa Ngarjo berjumlah 112 

orang. Selain itu, kegiatan usahatani telah dilakukan sejak lama dan turun temurun 

oleh masyarakat sekitar yang mayoritas bekerja sebagai petani. Rata-rata wanita 

tani yang bekerja adalah buruh tani harian yang bekerja khususnya pada usahatani 

padi sawah. 

Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian mengenai wanita tani yang 

bekerja pada usahatani padi sawah. Pentingnya penelitian ini adalah untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita tani 
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pada usahatani padi sawah. Dalam penelitian ini, dilakukan studi kasus di Desa 

Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

1.2. Perumusan Masalah

Desa Ngarjo merupakan desa yang di dalamnya terdapat masyarakat asli 

yang sudah secara turun temurun tinggal di desa tersebut dan masyarakat 

pendatang yang baru bertempat tinggal di desa tersebut. Masyarakat yang asli 

tinggal di Desa Ngarjo rata-rata bermata pencaharian sebagai petani karena daerah 

tersebut berada di dataran rendah, sehingga cocok untuk lahan pertanian terutama 

tanaman padi sawah. Sedangkan masyarakat pendatang rata-rata bekerja di luar

sektor pertanian, seperti pedagang, buruh pabrik, dan lain-lain.

Salah satu masyarakat asli desa Ngarjo adalah wanita tani yang bekerja 

pada sektor pertanian. Wanita tani memiliki peranan penting dalam aspek 

ekonomi, hal ini dikarenakan wanita tani bertanggung jawab dalam menyediakan 

keperluan hidup keluarganya. Di lain pihak, wanita tani tidak mempunyai peranan 

dalam pengambilan keputusan dalam berbagai aspek, sehingga peranan mereka 

tidak terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan dalam peningkatan 

kualitas hidup pada sektor pertanian, pemerintah menekankan pada program-

program yang dapat mengajak petani pria dalam mengambil pengambilan 

keputusan. Misalnya dalam penerimaan bantuan alat-alat pertanian atau kegiatan 

penyuluhan pertanian.

Wanita tani bekerja dengan tujuan memperoleh penghasilan tambahan 

untuk membantu kepala rumah tangga dalam menyediakan keperluan hidup 

keluarganya. Pola kerja wanita tani dimulai dari pagi sampai siang hari. Antara  

wanita tani yang satu dengan yang lain memiliki waktu kerja yang berbeda-beda, 

tergantung pada perjanjian antara wanita tani dengan pemilik lahan. Pola kegiatan

yang dilakukan wanita tani, yaitu secara tradisional. Kegiatan yang dilakukan 

wanita tani antara lain penanaman bibit padi, pemeliharaan atau penyiangan 

gulma-gulma, dan pemanenan.

Pola usahatani tradisional yang memanfaatkan tenaga kerja manusia dan 

peralatan yang masih sederhana menyebabkan tingkat produktivitas yang masih 
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rendah (Asmaida, 2009). Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan produktivitas 

tenaga kerja. Hal ini akan sangat membantu dalam pengembangan potensi 

pertanian padi sawah di Desa Ngarjo. Ketersediaan tenaga kerja yang bergerak di 

bidang pertanian cukup besar, tetapi pemanfaatannya belum memadai. Sedangkan 

di sisi lain potensi daerah masih cukup luas. Keadaan wanita tani yang masih 

relatif rendah mengenai pengetahuan di bidang pertanian menuntut upaya 

pembinaan yang lebih baik dalam memantapkan keyakinan mereka terhadap 

kegiatan usahatani sebagai salah satu usaha peningkatan kesejahteraan.

Meskipun keterlibatan wanita tani dalam kegiatan-kegiatan pertanian di 

pedesaan relatif besar, namun peranan mereka jarang diperhitungkan dalam 

pengambilan kebijakan pembangunan pertanian. Selain itu, wanita tani tidak 

termasuk sebagai sasaran program peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

oleh penyuluh pertanian (Afriantoni dalam Asmaida, 2009). Selanjutnya, Hubeis 

dalam Asmaida (2009), mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabakan 

sulitnya pengembangan peran serta wanita tani dalam pembangunan pertanian, 

yaitu curahan tenaga kerja wanita pada sektor pertanian seringkali tidak dinilai 

karena yang dianggap pekerja oleh masyarakat adalah pria sebagai kepala 

keluarga, masih kuatnya persepsi masyarakat yang beranggapan banwa hanya pria 

yang berhak disebut sebagai pengelola usahataninya, serta secara kultur pria 

dianggap pencari nafkah utama, sehingga akses wanita terhadap sumberdaya 

pembangunan berupa pendidikan dan pelayanan pemerintah masih rendah.

Wanita tani yang bekerja pada kegiatan usahatani merupakan potensi yang 

besar mengingat umumnya wanita tidak bekerja pada sektor formal, sehingga 

aktivitas wanita lebih banyak berada di rumah. Di samping itu, wanita tani yang 

bekerja pada usahatani padi sawah adalah untuk membantu kepala keluarga dalam 

memperoleh pendapatan, sehingga mewujudkan kesejahteraan keluarga, tanpa 

harus meninggalkan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini berarti bahwa 

peranan wanita tani pada padi sawah, yaitu untuk memberikan sumbangan 

ekonomi bagi kesejahteraan keluarganya (Mardianto dalam Asmaida, 2009).

Wanita tani yang bekerja tidak dapat dipisahkan dari curahan waktu yang 

digunakan. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan membantu ekonomi keluarga 
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atau mencukupi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keterlibatan wanita tani 

mengharuskan mereka untuk dapat melakukan pembagian waktu. Meskipun 

mereka dapat menambah penerimaan keluarga, namun tanggung jawab pekerjaan 

rumah tangga tidak dapat dilepaskan begitu saja. Dalam hal ini, wanita tani harus 

mampu melaksanakan perannya sebagai istri, ibu rumah tangga, dan wanita yang 

bekerja. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi curahan waktu kerja wanita tani pada usahatani padi sawah di 

Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh faktor tingkat umur (X1i), jumlah tanggungan keluarga 

(X2i), tingkat upah (X3i), luas lahan (X4i), status perkawinan (X5i), tingkat 

pendidikan (X6i), dan tingkat pengalaman (X7i) terhadap curahan waktu kerja 

wanita tani (Ŷi) pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo, Kecamatan 

Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto?

2. Faktor manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap curahan 

waktu kerja wanita tani pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo, Kecamatan 

Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian, sebagai 

berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor tingkat umur (X1i), jumlah tanggungan 

keluarga (X2i), tingkat upah (X3i), luas lahan (X4i), status perkawinan (X5i), 

tingkat pendidikan (X6i), dan tingkat pengalaman (X7i) terhadap curahan 

waktu kerja wanita tani (Ŷi) pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo, 

Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

2. Untuk mengetahui faktor yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

curahan waktu kerja wanita tani pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo, 

Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.



8

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan penelitian, sebagai 

berikut:

1. Secara umum, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya bidang pertanian. 

2. Secara khusus, penelitian ini sebagai bahan informasi yang berguna bagi para 

petani dalam peningkatan efisiensi usahatani padi sawah yang ditinjau dari 

sektor tenaga kerja buruh wanita tani.

3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.



II. KERANGKA TEORITIS

2.1. Kerangka Pemikiran

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Mojokerto, yaitu 15 tahun ke 

atas mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2009, jumlah 

penduduk usia kerja mencapai 777.568 jiwa. Jumlah usia kerja ini mengalami 

peningkatan 2,55 persen dibandingkan tahun 2007. Untuk angkatan kerja pada 

tahun 2009 sebesar 547.465 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja 

sebesar 517.150 jiwa. Jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan 0,99 persen 

dibandingkan tahun 2007 (BPS Kabupaten Mojokerto, 2009).

Banyaknya partisipasi wanita dalam pasar kerja dikarenakan peranan 

wanita secara tradisional sebenarnya cukup besar, terutama di daerah pedesaan 

dan khususnya sektor pertanian. Banyaknya jumlah wanita yang bekerja 

disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan dari penawaran dan 

pemintaan. Dari sisi penawaran disebabkan oleh semakin membaiknya tingkat 

pendidikan wanita. Hal tersebut didorong oleh kondisi dimana semakin besarnya 

masyarakat yang menerima wanita bekerja di luar rumah. Sedangkan dari sisi 

permintaan, tenaga kerja wanita diperlukan dalam proses produksi seperti industri 

tekstil dan garmen. Sedangkan fenomena lain yang mendorong masuknya wanita 

ke lapangan pekerjaan adalah karena semakin tingginya biaya hidup jika hanya 

ditanggung oleh pendapatan rendah (Ihromi, 1995). 

Wanita asli Desa Ngarjo Ngarjo yang memliki tingkat pendidikan rendah 

rata-rata bekerja sebagai wanita tani. Hal ini dikarenakan wanita tersebut tidak 

memiliki keterampilan ahli dan pengetahuan luas, sehingga mereka lebih memilih 

untuk bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan wanita yang memiliki tingkat 

pendidikan yang cukup dan memiliki keterampilan ahli, mereka lebih memilih 

bekerja di luar sektor pertanian, seperti pedagang dan buruh pabrik. Hal ini 

merupakan salah satu pengaruh dari masyarakat pendatang yang rata-rata bekerja 

di luar sektor pertanian.
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Beberapa kecenderungan wanita tani selama beberapa tahun terakhir ini

ditandai dengan banyaknya partisipasi yang didominasi oleh mereka yang berusia 

produktif, yaitu 15 sampai 60 tahun. Kenaikan tingkat partisipasi wanita tani 

sebagian disebabkan oleh bertambahnya kemiskinan dan merebaknya 

pengangguran. Dalam lingkungan keluarga, semakin mereka dihimpit kemiskinan

maka semakin berat tekanan yang mengharuskan mereka mencari pekerjaan 

produktif sekalipun dengan imbalan yang sangat rendah. Selain itu, faktor 

kegiatan yang turun temurun dilakukan oleh wanita tani dari usia yang masih 

muda yang menyebabkan mereka melakukan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan teori curahan waktu yang telah dijelaskan pada tinjauan 

pustaka serta observasi pendahuluan di tempat penelitian mengenai curahan waktu 

kerja wanita tani maka terdapat tujuh variabel yang akan dianalisis. Tingkat umur 

mempengaruhi curahan waktu kerja wanita tani. Jumlah tanggungan keluarga 

berpengaruh pada curahan waktu kerja wanita tani. Tingkat upah mempengaruhi 

curahan waktu kerja wanita tani. Luas lahan mempengaruhi curahan waktu kerja 

wanita tani. Status perkawinan baik yang sudah menikah maupun belum menikah 

atau janda mempengaruhi curahan waktu kerja wanita tani. Tingkat pendidikan 

mempengaruhi curahan waktu kerja wanita tani. Tingkat pengalaman 

mempengaruhi curahan waktu kerja wanita tani. 

Dari variabel-variabel tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan 

model analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R2), uji koefisien 

korelasi (r), uji regresi secara keseluruhan (uji F), uji regresi secara individual (uji

t), uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini mengidentifikasi 

karakteristik individu wanita tani yang akan menentukan dalam pertimbangan 

peningkatan curahan waktu kerja wanita tani pada usahatani padi sawah. Dengan 

meningkatnya curahan waktu kerja wanita tani maka upah atau pendapatan yang 

diperoleh akan semakin besar. Sehingga, wanita tani dapat membantu kepala 

rumah tangga dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya informal dalam 

memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.



11

Keterangan:

= Alur penelitian

= Alat analisis

Gambar 2. Kerangka Penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Curahan 
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2.2. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran tersebut maka 

dirumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap tujuan yang 

akan dicapai, antara lain:

1. Variabel tingkat umur (X1i), jumlah tanggungan keluarga (X2i), tingkat upah

(X3i), luas lahan (X4i), status perkawinan (X5i), tingkat pendidikan (X6i), dan 

tingkat pengalaman (X7i) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap curahan 

waktu kerja wanita tani (Ŷi) pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo, 

Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

2. Variabel tingkat upah (X3i) merupakan variabel yang memiliki pengaruh 

paling dominan terhadap curahan waktu kerja wanita tani (Ŷi) pada usahatani

padi sawah di Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

2.3. Batasan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian maka dibuat batasan 

masalah, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan pada wanita tani yang bekerja sebagai buruh tani 

dalam usia produktif, yaitu berumur 15 sampai 60 tahun yang berdomisili di 

Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

2. Variabel-variabel yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita tani 

meliputi tingkat umur (X1i), jumlah tanggungan keluarga (X2i), tingkat upah 

(X3i), luas lahan (X4i), status perkawinan (X5i), tingkat pendidikan (X6i), dan 

tingkat pengalaman (X7i).

2.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.4.1. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wanita tani di Desa Ngarjo adalah wanita yang bekerja pada usahatani padi 

sawah yang berusia produktif antara 15 sampai 60 tahun baik yang sudah 

menikah maupun belum menikah atau janda.
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2. Tanggungan keluarga wanita tani di Desa Ngarjo adalah seseorang yang 

berumur di bawah 15 tahun atau berumur di atas 60 tahun.

2.4.2. Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Variabel terikat (dependent variable)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel deenden adalah curahan waktu kerja wanita tani 

pada usahatani padi sawah (jam per hari). Selanjutnya, dalam persamaan 

model regresi dilambangkan dengan huruf Ŷi.

2. Variabel bebas (independent variable)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen,

antara lain:

X1i = Tingkat umur wanita tani (tahun)

X2i = Jumlah tanggungan keluarga wanita tani 

(seseorang berumur di bawah 15 tahun atau berumur di atas 60 

tahun dan dinyatakan dalam orang)

X3i = Tingkat upah wanita tani (rupiah per jam)

X4i = Luas lahan yang digarap wanita tani (m2)

X5i = Status perkawinan wanita tani

(menikah dinilai dengan angka 1 dan yang belum menikah atau 

janda dinilai dengan angka 0)

X6i = Tingkat pendidikan wanita tani

(tidak sekolah dinilai dengan angka 0, tingkat SD dinilai dengan 

angka 6, tingkat SMP dinilai dengan angka 9, dan tingkat SMA 

dinilai dengan angka 12)

X7i = Tingkat pengalaman wanita tani dari awal kegiatan usahatani padi 

sawah sampai dengan sekarang (tahun)



III. METODA PENELITIAN

3.1. Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, 

Kabupaten Mojokerto. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan 

pertimbangan bahwa Desa Ngarjo merupakan desa yang penduduknya terdapat 

wanita tani yang bekerja sebagai buruh tani. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Februari sampai Maret 2012.

3.2. Metode Penentuan Responden

Penentuan responden dalam pengambilan sampel menggunakan dengan 

teknik simple random sampling, yaitu setiap sampel yang berukuran sama 

memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih dari populasi (Hasan, 2010).

Populasi dari penelitian adalah seluruh wanita tani yang bekerja sebagai buruh 

tani sejumlah 112 orang. Oleh karena populasi sudah diketahui jumlahnya maka 

untuk menentukan besarnya sampel diambil berdasarkan hasil perhitungan dengan 

mengunakan rumus Slovin yang ditulis oleh Husein dalam Setiawan (2007), yaitu:

n =           N

                   N (d2) + 1

= 112

       112 (102) + 1

= 52,8

Keterangan:
n = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi
d = Tingkat kekeliruan pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 10

persen

Nilai tingkat kekeliruan sebesar 10 persen didasarkan atas pertimbangan 

bahwa lebih mengefisienkan waktu yang dibutuhkan, biaya yang dikeluarkan, dan 

tenaga yang dicurahkan dalam penelitian. Dengan menggunakan tingkat 
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kekeliruan sebesar 10 persen maka dapat merepresentasikan populasinya dalam 

penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah wanita tani yang dijadikan 

responden sebanyak 53 orang.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

dua macam, yaitu: 

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang terkait 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun teknik pengambilan data 

primer adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara merupakan 

kegiatan tanya jawab kepada responden dengan menggunakan kuisioner.

Wawancara dilakukan dengan wanita tani yang menjadi responden dalam 

penelitian. Kuisioner memuat pertanyaan yang diajukan kepada wanita tani

untuk memperoleh informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner tersebut berisi tentang identitas wanita 

tani dan variabel-variabel yang diperlukan dalam penelitian. Variabel-variabel 

tersebut, yaitu curahan waktu kerja wanita tani sebagai variabel dependen serta

tingkat umur, jumlah tanggungan keluarga, tingkat upah, luas lahan, status 

perkawinan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengalaman sebagai variabel 

independen. 

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur, hasil penelitian 

terdahulu, dan instansi yang terkait. Metode yang digunakan adalah dengan 

cara dokumentasi, yaitu pengambilan data dan informasi dari instansi-instansi 

yang terkait serta pustaka yang diperoleh dari perpustakaan ataupun internet.

Data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, yaitu:

a. Data Monografi Desa Ngarjo

Data yang diperoleh meliputi peta desa, keadaan umum desa, mata 

pencaharian penduduk, jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk, 

jenis pekerjaan, penggunaan lahan, dan kondisi pertanian di Desa Ngarjo.
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b. Data BPS Kabupaten Mojokerto

Data mengenai ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto tahun 2007 sampai 

dengan 2009.

c. Data BPS Jawa Timur

Data yang diperoleh meliputi data perbandingan penduduk wanita dan pria 

Jawa Timur berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian, 

kehutanan, perburuan, dan perikanan tahun 2009 serta penduduk wanita 

Jawa Timur berumur 15 tahun ke atas yang menganggur menurut golongan 

umur tahun 2009. 

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Untuk Menjawab Tujuan Penelitian Pertama

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu menganalisis pengaruh 

faktor tingkat umur, jumlah tanggungan keluarga, tingkat upah, luas lahan, status 

perkawinan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengalaman terhadap curahan waktu 

kerja wanita tani pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo, Kecamatan 

Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, yaitu menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, hubungan

masing-masing variabel independen yang positif atau negatif, dan memprediksi 

nilai dari variabel independen. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan langkah-

langkah, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen

Pada analisis regresi linier berganda yang menjadi variabel dependen (Ŷi) 

adalah curahan waktu kerja wanita tani. Sedangkan variabel independen (Xi), 

yaitu tingkat umur (X1i), jumlah tanggungan keluarga (X2i), tingkat upah (X3i), 

luas lahan (X4i), status perkawinan (D1i), tingkat pendidikan (X6i), dan tingkat 

pengalaman (X7i). Persamaan regresi linier berganda yang digunakan, yaitu:

Ŷi = b0 + b1X1i + b2X2i + b3X3i + b4X4i + b5D1i + b6X6i + b7X7i
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Keterangan:
Ŷi = Curahan waktu kerja wanita tani (jam per hari)
X1i = Tingkat umur wanita tani (tahun)
X2i = Jumlah tanggungan keluarga wanita tani (orang)
X3i = Tingkat upah wanita tani (rupiah per jam)
X4i = Luas lahan yang digarap wanita tani (m2)
D1i = Status perkawinan wanita tani
X6i = Tingkat pendidikan wanita tani (tahun)
X7i = Tingkat pengalaman dalam usahatani (tahun)
b0 = Intersep atau konstanta regresi penaksir dari β0

b1 - b7 = Koefisien regresi penaksir dari β1 - β7

Variabel status perkawinan merupakan variabel dummy. Pada variabel dummy, 

status perkawinan dinilai dengan angka 1 untuk mewakili responden wanita 

tani yang sudah menikah, sedangkan angka 0 untuk mewakili responden wanita 

yang belum menikah atau janda.

2. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien 

determinasi (R2) mempunyai nilai antara 0 sampai 1 atau 1 > R > 0. Semakin 

tinggi nilai koefisien determinasi (R2) suatu regresi atau semakin mendekati 

nilai 1 maka akan semakin baik regresinya. Sebaliknya, nilai koefisien 

determinasi (R2) suatu regresi yang semakin kecil akan membuat kesimpulan 

dari regresi tersebut tidak dipercaya. Umumnya nilai koefisien determinasi (R2)

ditulis dalam bentuk persen. 

3. Uji Koefisien Korelasi (r)

Uji koefisien korelasi (r) digunakan untuk menunjukkan ukuran kekuatan 

hubungan linier antara variabel dependen dan variabel independen. Besarnya 

koefesien korelasi (r) berkisar antara +1 sampai dengan -1. Jika koefesien 

korelasi (r) positif maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya 

jika nilai variabel X tinggi maka nilai variabel Ŷ akan tinggi. Sebaliknya, 

koefesien korelasi (r) negatif maka kedua variabel mempunyai hubungan 

terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi maka nilai variabel Ŷ akan rendah.
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4. Uji F (Uji Regresi secara Keseluruhan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel 

independen (X1i-X7i) secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ŷi). Cara

pengujiannya, yaitu:

 Jika Fhitung lebih dari tingkat kesalahan (0.00), berarti terdapat pengaruh yang 

nyata atau signifikan pada variabel independen secara keseluruhan terhadap 

variabel dependen.

 Jika Fhitung kurang dari tingkat kesalahan (0.00), berarti tidak terdapat 

pengaruh yang nyata atau tidak signifikan pada variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen.

5. Uji t (Uji Regresi secara Individual)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk 

melihat kuat tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara 

terpisah terhadap variabel dependen. Cara pengujiannya, yaitu:

 Jika nilai signifikansi kurang dari tingkat kesalahan (0.05), berarti terdapat 

pengaruh yang nyata atau signifikan pada variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen.

 Jika nilai signifikansi lebih dari tingkat kesalahan (0.05), berarti tidak 

terdapat pengaruh yang nyata atau tidak signifikan pada variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen.

6. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan korelasi antara variabel independen yang satu dengan lainnya. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independennya. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-

variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antarsesama variabel independen sama dengan 

nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi maka 
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dapat dilihat, sebagai berikut:

a) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individu variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

b) Melihat nilai toleransi dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Suatu 

model regresi bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai toleransi

kurang dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

7. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu 

variabel independen. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji Breush-Pagan/ 

Cook-Weisberg test. Hasil dari uji Breush-Pagan/ Cook-Weisberg test dapat 

diketahui dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai 

tersebut kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.4.2. Untuk Menjawab Tujuan Penelitian Kedua 

Untuk menjawab tujuan penelitian kedua, yaitu untuk mengetahui faktor 

yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap curahan waktu kerja wanita tani 

pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten 

Mojokerto adalah menggunakan koefisien regresi (β). Koefisien regresi (β)

digunakan untuk mengetahui dimensi variabel independen yang paling dominan 

dalam mempengaruhi nilai variabel dependen dalam suatu model regresi linier 

berganda dilihat dari besarnya beta (β). Variabel yang memiliki angka bobot 

betanya besar, terlepas dari angka negatif atau angka positif adalah angka 

prediktor yang paling besar sumbangannya dalam prediksi atau dalam hal ini 

adalah paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, angka 

bobot betanya kecil adalah pengaruhnya paling kecil.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Penelitian ini mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi curahan 

waktu kerja wanita tani pada usahatani padi sawah yang dilakukan di Desa 

Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Keadaan umum daerah 

penelitian dapat dijelaskan melalui deskriptif daerah penelitian dan penggunaan 

lahan.

4.1.1. Deskriptif Daerah Penelitian

Desa Ngarjo merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani. Hal ini karena Desa Ngarjo berada di daerah dataran 

rendah, sehingga cocok untuk lahan pertanian terutama tanaman padi sawah. 

Terdapat empat dusun yang berada di wilayah Desa Ngarjo, yaitu Dusun Jangar, 

Dusun Ngengor, Dusun Babatan, dan Dusun Tlasih. Desa Ngarjo terletak kurang 

lebih 1 km dari Kecamatan Mojoanyar dan 8 km dari pusat Kota Mojokerto, 

Provinsi Jawa Timur. Selain itu, wilayah desa berada di ketinggian 22 meter di

atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata berkisar 28oC dan curah hujan 

berkisar 167 mm per tahun. Adapun batas-batas Desa Ngarjo adalah, sebagai 

berikut:

a. Sebelah utara : Desa Sadar Tengah

b. Sebelah timur : Desa Wunut atau Desa Jumeneng

c. Sebelah selatan : Desa Bangsal

d. Sebelah barat : Desa Sumber Jati

Desa Ngarjo memiliki luas wilayah kurang lebih 161,046 Ha dan berada 

pada topografi dataran rendah dengan bentuk wilayah dataran sampai berombak 

berkisar 100 persen, sehingga karakter alam wilayahnya sesuai untuk kegiatan 

pertanian terutama pada tanaman padi sawah. Selain suhu udara yang mendukung 

agroklimat tanaman padi sawah, Desa Ngarjo juga ditunjang oleh kesuburan tanah 

yang berjenis aluvial. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa wilayah 

penelitian di Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto adalah 
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wilayah yang sesuai untuk perkembangan wilayah pertanian terutama komoditas 

padi sawah. Untuk mengetahui lokasi penelitian Desa Ngarjo maka akan disajikan

peta wilayah, sebagai berikut:

Keterangan:

= Kota Mojokerto

= Kecamatan Mojoanyar

Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
Sumber: Kabupaten Mojokerto, 2011
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Keterangan:

= jalan 

= sungai

= jembatan

= pemukiman

= sawah

Gambar 4. Peta Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto
Sumber: Data Monografi Desa Ngarjo, 2011
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4.1.2. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Desa Ngarjo secara keseluruhan kurang lebih 161,046 Ha 

yang dimanfaatkan untuk beberapan keperluan, antara lain pertanian, fasilitas 

sosial, pemukiman, kelembagaan desa, dan lain-lain. Secara rinci penggunaan 

lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis Penggunaan Lahan Berdasarkan Luas Lahan di Desa Ngarjo

Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

Pertanian
Fasilitas sosial
Pemukiman 
Kelembagaan desa
Lain-lainnya

117
3,44
38,63
0,88
1,096

72,65
2,14

23,98
0,55
0,68

Jumlah 161,046 100

Sumber: Data Monografi Desa Ngarjo, 2011

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

penggunaan lahan di Desa Ngarjo digunakan untuk pertanian terutama lahan 

sawah yang memiliki luas sebesar 117 Ha atau 72,65 persen dari total luas lahan. 

Dan penggunaan lahan yang paling rendah adalah untuk penggunaan lahan lain-

lainnya yang memiliki luas sebesar 1,096 Ha atau 0,68 persen dari total luas 

lahan. Berdasarkan penggunaan lahan tersebut, sektor ekonomi utama Desa 

Ngarjo adalah sektor pertanian, sehingga dapat dikatakan bahwa pada daerah 

penelitian memiliki potensi yang tinggi dalam bidang pertanian.

4.1.3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ngarjo pada tahun 2011 seluruhnya berjumlah 

3225 jiwa dengan komposisi penduduk dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan 

umur. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan jumlah penduduk berdasarkan jenis 

kelamin seperti pada Tabel 4, berikut ini:
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Tabel 4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Ngarjo

Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%)

Laki-laki
Perempuan

1630
1595

50,54
49,46

Jumlah 3225 100

Sumber: Data Monografi Desa Ngarjo, 2011

Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa komposisi jumlah 

penduduk perempuan sebanyak 1595 orang dan komposisi jumlah penduduk laki-

laki sebanyak 1630 orang. Hal ini berarti persentase jumlah laki-laki 1,08 persen 

lebih besar dari jumlah perempuan dimana persentase laki-laki sebesar 50,54 

persen dan perempuan 49,46 persen. Sedangkan rincian tentang jumlah penduduk 

Desa Ngarjo berdasarkan umur, sebagai berikut:

Tabel 5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Umur di Desa Ngarjo

Golongan Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%)

0-5
6-16
17-25
26-55

56 ke atas

176
495
621
1401
532

5,46
15,35
19,25
43,44
16,50

Jumlah 3225 100

Sumber: Data Monografi Desa Ngarjo, 2011

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

terbesar adalah pada umur 26 sampai 55 tahun sebanyak 1401 orang atau 43,44 

persen dari jumlah penduduk di Desa Ngarjo. Sedangkan jumlah penduduk yang 

paling rendah adalah umur 0 sampai 5 tahun sebanyak 176 orang atau 5,46 persen

dari jumlah penduduk. Oleh karena itu, jumlah penduduk usia kerja lebih banyak

daripada yang bukan usia kerja. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar penduduk yang ada di daerah penelitian berada pada usia 

produktif. Keadaan tersebut membuat daerah penelitian berpotensi untuk 
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pengembangan sektor pertanian yang memang membutuhkan tenaga kerja yang 

cukup banyak dalam kegiatan operasionalnya.

4.1.4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu daerah 

melalui tingkat penyerapan teknologi, ilmu pengetahuan, dan inovasi baru dalam 

berusaha termasuk berusahatani. Pada akhirnya, tingkat pendidikan suatu daerah 

akan banyak mempengaruhi keberhasilan dalam berusahatani. Tingkat pendidikan

penduduk Desa Ngarjo dapat dilihat pada Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Ngarjo

Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%)

TK
SD/ Sederajat
SLTP/ Sederajat
SLTA/ Sederajat
D1-D3/ Akademi
S1/ Sarjana

64
296
198
475
36
59

5,67
26,24
17,55
42,11
3,19
5,24

Jumlah 1128 100

Sumber: Data Monografi Desa Ngarjo, 2011

Berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang 

berpendidikan adalah sebanyak 1128 orang dari 3225 orang atau sekitar 34,98

persen dari jumlah penduduk keseluruhan dimana jumlah penduduk terbanyak 

berpendidikan tamat SLTA sebanyak 475 orang. Sedangkan tingkat pendidikan 

yang paling rendah adalah tamat D1 sampai D3 sebanyak 36 orang atau 3,19

persen dari jumlah penduduk yang berpendidikan. Dengan persentase tersebut 

dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan formal penduduk Desa Ngarjo relatif 

rendah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan maka akan mempengaruhi 

masuknya teknologi baru untuk diadopsi oleh masyarakat di daerah tersebut.
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4.1.5. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan merupakan jenis kegiatan yang memberikan atau 

menambah pendapatan suatu rumah tangga. Jenis pekerjaan penduduk Desa 

Ngarjo dapat dilihat pada Tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Desa Ngarjo

Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) Persentase (%)

Sektor pertanian
Sektor pemerintahan
Sektor perdagangan
Sektor industri

462
124
291
205

42,70
11,46
26,89
18,95

Jumlah 1082 100

Sumber: Data Monografi Desa Ngarjo, 2011

Berdasarkan Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang 

berkerja berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebanyak 1082 orang dari 3225 orang 

atau sekitar 33,55 persen dari jumlah penduduk keseluruhan dimana jumlah 

penduduk terbanyak bekerja di sektor pertanian sebanyak 462 orang. Sedangkan

jumlah penduduk yang paling rendah adalah di sektor pemerintahan sebanyak 124 

orang atau 11,46 persen dari jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan jenis 

pekerjaan. Dengan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa sektor pertanian 

merupakan sektor utama bagi sebagian besar penduduk yang berdomisili di Desa 

Ngarjo. Hal tersebut karena mayoritas penduduk Desa Ngarjo bekerja di sektor 

pertanian.

4.1.6. Kondisi Pertanian Masyarakat Di Desa Ngarjo

Keadaan lahan pertanian di Desa Ngarjo merupakan lahan kering dataran 

rendah dengan kondisi lahan yang cocok untuk membudidayakan komoditas padi 

sawah. Jenis tanah di desa tersebut memiliki jenis tanah aluvial karena terdiri dari 

endapan tanah liat bercampur dengan pasir halus berwarna hitam kelabu dengan 

daya penahan air yang cukup baik dan banyak mengandung mineral yang cukup 

baik bagi tumbuh-tumbuhan. Distribusi lahan sawah yang ada di Desa Ngarjo 

dapat dilihat pada Tabel 8, sebagai berikut:
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Tabel 8. Distribusi Lahan Pertanian di Desa Ngarjo

Kondisi Lahan Pertanian Luas Lahan

Luas Lahan Sawah Luas tanam
Luas panen
Rata-rata produksi

114 Ha
0,580 per Ha

7,5 ton per Ha
Luas Lahan Non Sawah 3 Ha

Sumber: Data Monografi Desa Ngarjo, 2011

Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa luas lahan sawah di Desa 

Ngarjo, yaitu 114 Ha. Sedangkan luas lahan non sawah, yaitu 3 Ha. Pengolahan 

lahan sawah dilakukan secara teknis dan penanaman dilakukan dua kali. Luas 

lahan tanam pada lahan sawah, yaitu 114 Ha dan luas panen pada lahan sawah, 

yaitu 0,580 per Ha. Sedangkan rata-rata produksi lahan sawah, yaitu 7,5 ton per

Ha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lahan pertanian yang ada di Desa 

Ngarjo sebagain besar digunakan untuk lahan sawah, sehingga sangat produktif 

dalam menghasilkan padi sawah.

4.2. Karakteristik Responden

Karakteristik wanita tani merupakan ciri-ciri individu yang ada pada diri 

responden yang membedakan antara responden satu dengan responden yang lain. 

Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat umur 

wanita tani, jumlah tanggungan keluarga wanita tani, tingkat upah wanita tani, 

luas lahan yang digarap, status perkawinan wanita tani, tingkat pendidikan wanita 

tani, dan tingkat pengalaman wanita tani. Karakteristik ini digunakan sebagai 

informasi yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi curahan 

waktu kerja wanita tani pada usahatani padi sawah.

4.2.1. Tingkat Umur Wanita Tani

Tingkat umur wanita tani merupakan umur responden yang dihitung sejak 

kelahiran sampai dengan penelitian berlangsung. Umur wanita tani merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi curahan waktu kerja wanita tani 

dalam mengelola usahataninya. Semakin muda wanita tani biasanya akan semakin 
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semangat untuk bekerja. Pada akhirnya wanita tani yang berumur muda lebih 

cepat dalam menyelesaikan kegiatan usahataninya. Sedangkan wanita tani yang 

berumur tua, produktivitasnya menjadi berkurang. Persentase tingkat umur wanita 

tani responden pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo disajikan dalam Tabel 

9, sebagai berikut:

Tabel 9. Persentase Tingkat Umur Wanita Tani pada Usahatani Padi Sawah di 
Desa Ngarjo

Tingkat Umur 
(Tahun)

Responden Wanita Tani

Jumlah (Orang) Persentase (%)

< 41
41-50
51-60

11
24
18

20,76
45,28
33,96

Jumlah 53 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Sebagian besar jumlah responden wanita tani berumur antara 41 sampai 50 

tahun sebanyak 24 orang. Sedangkan jumlah responden wanita tani yang paling 

rendah berumur kurang dari 41 tahun sebanyak 11 orang. Dari data tersebut

terlihat bahwa wanita tani di Desa Ngarjo didominasi oleh wanita tani yang 

berumur 41 sampai 50 tahun. Umur responden tersebut dapat dikategorikan pada 

usia cukup tua, namun masih bersifat produktif dalam melakukan kegiatan 

usahatani. Sehingga, kemungkinan curahan waktu kerja yang diberikan wanita 

tani pada padi sawah cukup besar.

4.2.2. Jumlah Tanggungan Keluarga Wanita Tani

Jumlah tanggungan keluarga merupakan banyaknya orang yang menjadi 

tanggung jawab wanita tani untuk menghidupi anggota keluarganya. Tanggungan 

keluarga wanita tani adalah anggota keluarga yang berumur di bawah 15 tahun

dan di atas 60 tahun. Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh pada curahan 

waktu kerja wanita tani pada padi sawah. Semakin banyak tanggungan keluarga 

maka curahan waktu yang dibutuhkan juga semakin besar, sehingga jumlah 

tanggungan keluarga akan berpengaruh pada pendapatan wanita tani. Persentase 
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jumlah tanggungan keluarga wanita tani responden pada usahatani padi sawah di 

Desa Ngarjo disajikan dalam Tabel 10, sebagai berikut:

Tabel 10. Persentase Jumlah Tanggungan Keluarga Wanita Tani pada Usahatani 
Padi Sawah di Desa Ngarjo

Jumlah Tanggungan Keluarga
(Orang)

Responden Wanita Tani

Jumlah (Orang) Persentase (%)

0
1-3
> 3

15
36
2

28,30
67,92
3,78

Jumlah 53 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Ngarjo 

yang menjadi tanggungan keluarga wanita tani adalah usia kurang dari 15 tahun 

dan usia lebih dari 60 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia antara 15 sampai 60 

tahun adalah usia produktif, sehingga masih dapat melakukan aktivitas bekerja. 

Sebagian besar jumlah tanggungan keluarga wanita tani antara 1 sampai 3 orang. 

Maka, dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden cukup 

banyak, sehingga curahan waktu kerja yang dibutuhkan wanita tani pada padi 

sawah cukup besar.   

4.2.3. Tingkat Upah Wanita Tani

Tingkat upah merupakan banyaknya pendapatan berupa uang yang 

diperoleh wanita tani dari bekerja dalam ruang lingkup penelitian dan diukur 

dalam satuan rupiah per jam. Tingkat upah berpengaruh pada curahan waktu kerja 

wanita tani pada padi sawah. Apabila tingkat upah wanita tani semakin meningkat 

maka curahan waktu kerjanya akan meningkat pula, sehingga tingkat upah akan 

berpengaruh pada meningkatnya pendapatan wanita tani. Kegiatan wanita tani 

meliputi penanaman bibit padi, pemeliharaan dengan cara penyiangan gulma-

gulma, dan pemanenan. Dalam pemeliharaan bibit padi, wanita tani tidak 

melakukan penyemprotan pestisida karena kegiatan tersebut dilakukan oleh petani 
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pria. Oleh karena itu, persentase tingkat upah wanita tani pada usahatani padi 

sawah di Desa Ngarjo disajikan dalam Tabel 11, sebagai berikut:

Tabel 11. Persentase Tingkat Upah Wanita Tani pada Usahatani Padi Sawah di 
Desa Ngarjo

Tingkat Upah 
(Rupiah)

Responden Wanita Tani

Jumlah (Orang) Persentase (%)

Rp 15.000 – Rp 20.000
Rp 21.000 – Rp 25.000
Rp 26.000 – Rp 30.000

> Rp30.000

26
5
19
3

49,06
9,43

35,85
5,66

Jumlah 53 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tingkat upah wanita tani di 

Desa Ngarjo bervariasi mulai dari Rp 15.000 sampai dengan lebih dari Rp 30.000. 

Hal ini dikarenakan curahan waktu kerja antara wanita tani satu dengan yang 

lainnya berbeda. Wanita tani yang mendapat upah Rp 15.000 rata-rata bekerja 

selama 3 jam, sedangkan wanita tani yang mendapat upah lebih dari Rp 30.000 

rata-rata bekerja selama lebih dari 6 jam. Tingkat upah tersebut berlaku pada 

semua kegitan yang dilakukan wanita tani mulai dari penanaman bibit padi 

sampai dengan pemanenan. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat upah wanita tani 

di Desa Ngarjo cukup rendah rata-rata antara Rp 15.000 sampai dengan Rp 

20.000, sehingga curahan waktu kerja yang dibutuhkan wanita tani pada padi 

sawah cukup sedikit.

4.2.4. Luas Lahan yang Digarap

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai kontribusi 

cukup besar terhadap usahatani. Semakin luas lahan maka curahan waktu yang 

dibutuhkan juga semakin besar, sehingga luas lahan akan berpengaruh pada 

pendapatan wanita tani. Persentase luas lahan yang digarap wanita tani pada

usahatani padi sawah di Desa Ngarjo disajikan dalam Tabel 12, sebagai berikut:
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Tabel 12. Persentase Luas Lahan yang Digarap Wanita Tani pada Usahatani Padi 
Sawah di Desa Ngarjo

Luas Lahan
(m2)

Responden Wanita Tani

Jumlah (Orang) Persentase (%)

< 201
201-400
401-600

> 601

9
36
1
7

16,98
67,92
1,89

13,21

Jumlah 53 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Sebagian besar luas lahan sawah yang digarap wanita tani adalah antara 

201 m2 sampai dengan 400 m2 sebanyak 36 orang. Sedangkan luas lahan yang 

paling sedikit digarap wanita tani adalah antara 401 m2 sampai dengan 600 m2

sebanyak 1 orang. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa luas lahan sawah 

yang digarap wanita tani cukup sempit, sehingga curahan waktu yang dibutuhkan 

pada padi sawah tidak terlalu banyak.

4.2.5. Status Perkawinan Wanita Tani

Status perkawinan adalah status seorang wanita tani dalam ikatan yang sah 

dalam suatu perkawinan. Untuk wanita tani yang berstatus menikah dinilai dengan 

angka 1, sedangkan wanita tani yang berstatus belum menikah atau janda dinilai

dengan angka 0. Status perkawinan wanita tani berpengaruh pada curahan waktu 

kerja pada padi sawah. Jika wanita tani tersebut berstatus menikah maka memiliki 

curahan waktu kerja lebih rendah dibandingkan dengan wanita tani yang belum 

menikah atau janda. Sebaliknya, wanita tani yang berstatus belum menikah atau 

janda memiliki curahan waktu kerja lebih besar. Persentase status perkawinan

wanita tani pada usahatani padi sawah di Desa Ngarjo disajikan dalam Tabel 13, 

sebagai berikut:
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Tabel 13. Persentase Status Perkawinan Wanita Tani pada Usahatani Padi Sawah 
di Desa Ngarjo

Status Perkawinan Responden Wanita Tani

Jumlah (Orang) Persentase (%)

0
1

18
35

33,96
66,04

Jumlah 53 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Sebagian besar status perkawinan wanita tani yang berstatus menikah 

sebanyak 35 orang. Sedangkan status perkawinan wanita tani yang belum 

menikah atau janda sebanyak 18 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa

rata-rata status perkawinan wanita tani di Desa Ngarjo adalah sudah menikah,

sehingga curahan waktu yang dibutuhkan dalam usahatani padi sawah cukup 

rendah, karena wanita tani tersebut harus membagi waktunya antara mengurus 

rumah tangga atau keluarga dengan bekerja.

4.2.6. Tingkat Pendidikan Wanita Tani

Tingkat pendidikan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

diharapkan pola pikir wanita tani mejadi lebih kritis dan tanggap terhadap

teknologi baru. Tingkat pendidikan wanita tani dapat mencerminkan pengetahuan

dalam cara berfikir dan bertindak yang rasional. Wanita tani yang memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh terhadap curahan waktu yang 

dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pada usahatani padi sawah serta akan

mampu menangkap kesempatan ekonomi yang lebih baik di sekitarnya. Dengan 

pendidikan yang semakin tinggi pula akan meningkatkan mutu kerja sekaligus 

meningkatkan produktivitasnya. Persentase tingkat pendidikan wanita tani pada 

usahatani padi sawah di Desa Ngarjo disajikan dalam Tabel 14, sebagai berikut:
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Tabel 14. Persentase Tingkat Pendidikan Wanita Tani pada Usahatani Padi Sawah 
di Desa Ngarjo

Tingkat Pendidikan Responden Wanita Tani

Jumlah (Orang) Persentase (%)

Tidak sekolah
SD

SMP

12
36
5

22,64
67,92
9,44

Jumlah 53 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Sebagian besar tingkat pendidikan wanita tani di Desa Ngarjo adalah 

tingkat SD sebanyak 36 orang. Sedangkan tingkat pendidikan wanita tani yang 

paling rendah adalah tingkat SMP sebanyak 5 orang. Dari data tersebut dapat 

mengindikasikan bahwa secara umum tingkat pendidikan formal yang dimiliki 

wanita tani hanya setingkat SD. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan wanita 

tani dalam menerima input baik berupa informasi, teknologi, dan sebagainya 

kurang terlatih.

4.2.7. Tingkat Pengalaman Wanita Tani

Tingkat pengalaman merupakan lama waktu yang telah dijalani wanita 

tani dalam menjalankan kegiatan usahataninya pada padi sawah. Tingkat 

pengalaman wanita tani dihitung sejak mulai melakukan kegiatan usahataninya 

sampai dengan saat penelitian berlangsung. Pengalaman akan menjadi salah satu 

pertimbangan penting dalam curahan waktu yang dibutuhkan wanita tani dalam 

menyelesaikan kegiatan usahataninya. Semakin lama tingkat pengalamannya

maka curahan waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin 

sedikit tingkat pengalamannya maka curahan waktu yang dibutuhkan semakin 

banyak. Persentase tingkat pengalaman wanita tani pada usahatani padi sawah di 

Desa Ngarjo disajikan dalam Tabel 15, sebagai berikut:
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Tabel 15. Persentase Tingkat Pengalaman Wanita Tani pada Usahatani Padi 
Sawah di Desa Ngarjo

Tingkat Pengalaman
(Tahun)

Responden Wanita Tani

Jumlah (Orang) Persentase (%)

< 21
21-30
31-40
> 41

12
12
19
10

22,64
22,64
35,85
18,87

Jumlah 53 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Sebagian besar tingkat pengalaman wanita tani di Desa Ngarjo adalah 31 

sampai dengan 40 tahun sebanyak 19 orang. Sedangkan tingkat pengalaman 

wanita tani yang paling rendah adalah kurang dari 41 tahun sebanyak 10 orang.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pengalaman wanita tani pada 

usahatani padi sawah sangat beragam, yaitu kurang dari 20 tahun sampai dengan 

lebih dari 41 tahun.

4.2.8. Curahan Waktu Kerja Wanita Tani

Curahan waktu kerja adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh wanita 

tani pada padi sawah. Curahan waktu kerja wanita tani dalam kegiatan yang 

produktif, seperti pada padi sawah banyak tergantung pada faktor sosial ekonomi 

dan keadaan keluarganya. Faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh pada 

curahan waktu kerja wanita tani adalah tingkat umur, jumlah tanggungan 

keluarga, tingkat upah, luas lahan, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan 

tingkat pengalaman. Kegiatan wanita tani pada usahatani padi sawah meliputi 

penanaman bibit padi, pemeliharaan dengan cara penyiangan gulma-gulma, dan 

pemanenan. Persentase curahan waktu kerja wanita tani pada usahatani padi 

sawah di Desa Ngarjo disajikan dalam Tabel 16, sebagai berikut:
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Tabel 16. Persentase Curahan Waktu Kerja Wanita Tani pada Usahatani Padi 
Sawah di Desa Ngarjo

Curahan Waktu Kerja
(Jam)

Responden Wanita Tani

Jumlah (Orang) Persentase (%)

3-4
5-6
> 6

21
27
5

39,62
50,94
9,44

Jumlah 53 100

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Sebagian besar curahan waktu kerja wanita tani di Desa Ngarjo adalah 5 

sampai dengan 6 jam. Hal ini dikarenakan wanita tani harus membagi waktunya 

antara mengurus rumah tangga atau keluarga dengan bekerja. Sedangkan curahan 

waktu kerja wanita tani yang paling rendah adalah lebih dari 6 jam sebanyak 5 

orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa curahan waktu kerja wanita tani 

pada padi sawah sangat beragam, yaitu mulai dari 3 jam sampai dengan lebih dari 

6 jam. Berikut gambaran mengenai kegiatan wanita tani dalam mencurahkan 

waktu kerjanya pada padi sawah, yaitu:

Gambar 5. Wanita Tani yang sedang Menanam Bibit Padi 

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa wanita tani sedang melakukan 

penanaman bibit padi. Sehari sebelum tanam, air di lahan dikurangi sampai 

macak-macak. Penanaman dilakukan dengan nandur (nanam mundur) atau 
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berjalan mundur. Bibit ditanam secara tidak beraturan dengan jumlah bibit sekitar 

5 tanaman bahkan lebih per lubang tanam. Bibit yang digunakan biasanya 

berumur 25 sampai 30 hari.

Gambar 6. Wanita Tani yang sedang Menyiangi Gulma

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa wanita tani sedang melakukan 

pemeliharaan dengan cara penyiangan gulma-gulma. Kegiatan ini biasanya 

dilakukan ketika tanaman berumur 21 Hari Setelah Tanam (HST) dan dilanjutkan 

pada 42 Hari Setelah Tanam (HST) atau tergantung dari kondisi gulma.

Gambar 7. Wanita Tani yang sedang Memanen Padi

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa wanita tani sedang melakukan 

pemanenan padi. Tanaman padi dapat dipanen ketika 90 sampai dengan 95 persen 

gabah telah bernas dan berwarna kuning. Pemanenan tidak dilakukan terlalu awal 



37

untuk menghindari gabah hampa, gabah hijau, dan butir kapur. Gabah yang telah

dipanen segera dirontokkan dengan alat perontok manual maupun mesin. Setelah 

dirontokkan, gabah segera dijemur dibawah panas matahari.

4.3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Curahan Waktu Kerja 
Wanita Tani

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja 

wanita tani pada usahatani padi sawah. Faktor-faktor yang dianalisis, antara lain 

tingkat umur (X1i), jumlah tanggungan keluarga (X2i), tingkat upah (X3i), luas 

lahan (X4i), status perkawinan (D1i), tingkat pendidikan (X6i), dan tingkat 

pengalaman (X7i).

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita 

tani dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji 

koefisien determinasi (R2), uji koefisien korelasi (r), uji regresi secara keseluruhan 

(uji F), uji regresi secara individual (uji t), uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program 

aplikasi statistik. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program 

aplikasi statistik tersebut diperoleh suatu model yang dapat menjelaskan 

hubungan antara variabel dependen, yaitu curahan waktu kerja dengan variabel 

independen yang mempengaruhinya.

4.3.1. Analisis Hasil Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, hubungan

masing-masing variabel independen yang positif atau negatif, dan memprediksi 

nilai dari variabel independen. Dari pengolahan data dengan menggunakan 

program aplikasi statistik diketahui curahan waktu kerja wanita tani sebagai 

variabel dependen serta variabel tingkat umur (X1i), jumlah tanggungan keluarga 

(X2i), tingkat upah (X3i), luas lahan (X4i), status perkawinan (D1i), tingkat 

pendidikan (X6i), dan tingkat pengalaman (X7i) sebagai variabel independen maka 

diperoleh hasil seperti yang disajikan pada Tabel 17, sebagai berikut:
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Tabel 17. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda antara Variabel Independen 
Terhadap Variabel Dependen

Variabel Koefisien
Regresi

Standar
Error

t-hitung Signifikansi
(α)

Tingkat umur (X1i) -0.0059464 0.0200604 -0.30 0.768
Tanggungan Keluarga (X2i) -0.1940567 0.0934391 -2.08 0.044
Tingkat upah (X3i) 0.000202 0.000012 16.84 0.000
Luas lahan (X4i) 0.0041794 0.0003953 10.57 0.000
Status perkawinan (D1i) 0.628006 0.2612178 2.41 0.020
Tingkat pendidikan (X6i) -0.0427516 0.0327006 -1.31 0.198
Tingkat pengalaman (X7i) 0.0180054 0.0108664 1.66 0.104
Konstanta -1.215848 1.251619 - 0.97 0.337

Sumber: Data Diolah lampiran 7

Berdasarkan pengujian koefisien regresi yang terlihat pada Tabel 17 maka 

model persamaan linier berganda dapat disusun, sebagai berikut:

Ŷi = - 1.215848 - 0.0059464X1i - 0.1940567X2i + 0.000202X3i + 0.0041794X4i +

0.628006D1i - 0.0427516X6i + 0.0180054X7i

4.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R2 dari model regresi 

adalah 0.9036. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen 

secara bersama-sama dapat menjelaskan varian variabel dependen sebesar 90.36 

persen. Perolehan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 90.36 persen, artinya 

bahwa variabel independen dalam model ini, yaitu tingkat umur (X1i), jumlah 

tanggungan keluarga (X2i), tingkat upah (X3i), luas lahan (X4i), status perkawinan 

(D1i), tingkat pendidikan (X6i), dan tingkat pengalaman (X7i) mampu menjelaskan 

terhadap variasi dari variabel dependen, yaitu curahan waktu kerja wanita tani 

sebesar 90.36 persen. Sedangkan sisanya sebesar 9.64 persen dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain di luar model. Dalam model regresi ini, nilai R2 relatif tinggi 

karena penelitiannya menggunakan data primer, sehingga memiliki nilai R2 yang 

cenderung tinggi.
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4.3.3. Koefisien Korelasi (r)

Hasil uji koefisien korelasi menunjukkan nilai r dari model regresi adalah

0.9505. Perolehan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.9505 tersebut, artinya 

bahwa variabel independen dalam model ini, yaitu tingkat umur (X1i), jumlah 

tanggungan keluarga (X2i), tingkat upah (X3i), luas lahan (X4i), status perkawinan 

(D1i), tingkat pendidikan (X6i), dan tingkat pengalaman (X7i) mampu menjelaskan 

hubungan linier sangat kuat dari variabel dependen, yaitu curahan waktu kerja 

wanita tani. Hal ini menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen mempunyai hubungan searah karena bernilai positif. 

4.3.4. Uji F (Uji Regresi secara Keseluruhan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan bahwa apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Keseluruhan variabel independen 

dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

apabila nilai dari Fhitung lebih besar dari tingkat kesalahan. Dari hasil Fhitung

diperoleh hasil sebesar 60.24 lebih besar dari tingkat kesalahan sebesar 0.000 

maka semua variabel independen secara keseluruhan dapat dikatakan signifikan.

Dengan demikian, secara serentak atau bersama-sama variabel independen 

yang terdiri dari tingkat umur (X1i), jumlah tanggungan keluarga (X2i), tingkat 

upah (X3i), luas lahan (X4i), status perkawinan (D1i), tingkat pendidikan (X6i), dan 

tingkat pengalaman (X7i) berpengaruh terhadap variabel dependen (Ŷi), yaitu 

curahan waktu kerja wanita tani. Dan model tersebut dapat diterima sebagai 

penduga yang baik dan layak untuk digunakan.

4.3.5. Uji t (Uji Regresi secara Individual)

Uji t pada dasarnya menujukkan bahwa seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Signifikansi 

yang digunakan adalah sebesar 95 persen atau dengan kata lain tingkat kesalahan 

yang ditolerir sebesar 5 persen. Variabel independen dianggap memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat 

kesalahan (0.05).
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Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel tingkat umur 

(X1i), jumlah tanggungan keluarga (X2i), tingkat upah (X3i), luas lahan (X4i), status 

perkawinan (X5i), tingkat pendidikan (X6i), dan tingkat pengalaman (X7i) terhadap 

curahan waktu kerja wanita tani (Ŷi) pada usahatani padi sawah. Dari kajian teori, 

penelitian ini mengadopsi teori-teori yang mengkaji tentang Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) dan curahan waktu. Pengujian mengenai ada tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat 

dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Tingkat Umur (X1i) Terhadap Curahan Waktu Kerja 
Wanita Tani

Pengujian terhadap variabel tingkat umur (X1i) memiliki nilai 

signifikansi atau P>ǀtǀ 0.768 lebih besar dari 0.05 maka variabel X1i

dinyatakan tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap curahan waktu 

kerja wanita tani (Ŷi). Berdasarkan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi 

untuk variabel tingkat umur sebesar -0.0059464. Hal ini berarti terdapat 

hubungan negatif antara variabel tingkat umur dengan curahan waktu kerja 

wanita tani, yang artinya setiap terjadi peningkatan rata-rata tingkat umur 

sebesar 1 persen akan menurunkan curahan waktu kerja wanita tani sebesar 

0.0059464 jam jika variabel independen lain dianggap konstan.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat umur 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap curahan waktu kerja 

wanita tani pada usahatani padi sawah. Hal ini mencerminkan tidak ada 

perbedaan apabila tingkat umur wanita tani tersebut tinggi ataupun rendah.

Hal ini disebabkan karena wanita tani yang berada di Desa Ngarjo rata-rata 

berumur lebih dar 41 tahun yang dapat dikategorikan pada usia cukup tua, 

namun masih bersifat produktif dalam melakukan kegiatan usahatani.

Dalam teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dikatakan 

bahwa penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung 

jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Pada 

umumnya penduduk dituntut untuk ikut mencari nafkah pada kelompok umur 
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15 sampai 60 tahun, sehingga TPAK relatif besar. Sedangkan penduduk di 

atas umur 60 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, 

sehingga TPAK relatif rendah.

Dan dalam teori curahan waktu dikatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi adalah 

faktor umur. Pada mulanya semakin bertambah usia seseorang akan semakin 

tinggi waktu kerjanya. Namun, pada usia tertentu waktu kerjanya akan 

menurun sejalan dengan kekuatan fisik yang semakin menurun pula. Sejalan 

dengan bertambahnya usia maka keterampilan dan pengetahuannya juga akan 

bertambah. Tetapi hal itu tidak dapat berlangsung seumur hidupnya 

melainkan hanya pada umur tertentu.

2. Pengaruh Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga (X2i) Terhadap Curahan 
Waktu Kerja Wanita Tani

Pengujian terhadap variabel jumlah tanggungan keluarga (X2i)

memiliki nilai signifikansi atau P>ǀtǀ 0.044 lebih kecil dari 0.05 maka variabel 

X2i dinyatakan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap curahan waktu 

kerja wanita tani (Ŷi). Berdasarkan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi 

untuk variabel jumlah tanggungan keluarga sebesar -0.1940567. Hal ini 

berarti terdapat hubungan negatif antara variabel jumlah tanggungan keluarga 

dengan curahan waktu kerja wanita tani, yang artinya setiap terjadi 

peningkatan rata-rata jumlah tanggungan keluarga sebesar 1 persen akan 

menurunkan curahan waktu kerja wanita tani sebesar 0.1940567 jam jika 

variabel independen lain dianggap konstan.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah 

tanggungan keluarga memiliki pengaruh terhadap curahan waktu kerja wanita 

tani pada usahatani padi sawah. Sehingga, kenyataan yang ada di lapangan 

menunjukkan bahwa apabila jumlah tanggungan keluarga wanita tani 

semakin banyak maka curahan waktu kerjanya mengalami penurunan. Hal ini

sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan bahwa wanita tani akan 

cenderung mengurangi waktu kerja apabila jumlah tanggungan keluarganya 
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semakin banyak. Hal ini disebabkan karena wanita tani lebih cenderung 

mengurus rumah tangga atau keluarganya. Sehingga untuk mencari nafkah 

atau mendapatkan penghasilan lebih dibebankan pada pria sebagai kepala 

rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan teori curahan waktu bahwa keluarga wanita 

tani yang biaya hidupnya relatif lebih besar terhadap penghasilannya, 

misalnya dikarenakan jumlah tanggungan keluarga relatif besar maka 

keluarga tersebut cenderung memperbanyak jumlah anggota keluarganya 

untuk bekerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka curahan waktu kerja 

suatu rumah tangga akan mengalami peningkatan sehingga pendapatannya 

akan meningkat pula. 

3. Pengaruh Variabel Tingkat Upah (X3i) Terhadap Curahan Waktu Kerja 
Wanita Tani

Pengujian terhadap variabel tingkat upah (X3i) memiliki nilai 

signifikansi atau P>ǀtǀ 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka variabel X3i

dinyatakan signifikan dan berpengaruh positif terhadap curahan waktu kerja 

wanita tani (Ŷi). Berdasarkan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi 

untuk variabel tingkat upah sebesar 0.000202. Hal ini berarti terdapat 

hubungan positif antara variabel tingkat upah dengan curahan waktu kerja 

wanita tani, yang artinya setiap terjadi peningkatan rata-rata tingkat upah 

sebesar 1 persen akan meningkatkan curahan waktu kerja wanita tani sebesar 

0.000202 jam jika variabel independen lain dianggap konstan.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat upah 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel curahan waktu kerja 

wanita tani pada usahatani padi sawah. Sehingga, kenyataan yang ada di 

lapangan menunjukkan bahwa apabila upah wanita tani semakin meningkat 

maka curahan waktu kerja wanita tani mengalami peningkatan. Karena 

wanita tani akan cenderung menambah waktu kerjanya apabila tingkat upah 

yang ditawarkan meningkat.
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Hal ini sesuai dengan teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) bahwa semakin tinggi upah dalam masyarakat maka semakin banyak 

anggota keluarga yang tertarik untuk bekerja, sehingga TPAK semakin 

tinggi. Dan dalam teori curahan waktu dikatakan bahwa kenaikkan upah 

berarti menambah suatu pendapatan. Kenaikkan upah wanita tani cenderung 

untuk mengurangi input waktu dalam produksi dan konsumsi rumah tangga 

serta menaikkan jumlah waktu yang digunakan wanita tani untuk bekerja. 

4. Pengaruh Variabel Luas Lahan (X4i) Terhadap Curahan Waktu Kerja Wanita 
Tani

Pengujian terhadap variabel luas lahan (X4i) memiliki nilai 

signifikansi atau P>ǀtǀ 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka variabel X4i

dinyatakan signifikan dan berpengaruh positif terhadap curahan waktu kerja 

wanita tani (Ŷi). Berdasarkan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi 

untuk variabel luas lahan sebesar 0.0041794. Hal ini berarti terdapat 

hubungan positif antara variabel luas lahan dengan curahan waktu kerja 

wanita tani, yang artinya setiap terjadi peningkatan rata-rata luas lahan 

sebesar 1 persen akan meningkatkan curahan waktu kerja wanita tani sebesar 

0.0041794 jam jika variabel independen lain dianggap konstan.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel luas lahan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel curahan waktu kerja 

wanita tani pada usahatani padi sawah. Sehingga, kenyataan yang ada di 

lapangan menunjukkan bahwa apabila luas lahan yang digarap wanita tani 

semakin luas maka curahan waktu kerjanya mengalami peningkatan. Karena 

wanita tani akan cenderung menambah waktu kerjanya apabila luas lahan 

yang digarap semakin luas.

Hal ini sesuai dengan teori curahan waktu bahwa besar kecilnya 

produksi dari usahatani antara lain dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan 

yang digunakan. Semakin luas lahan pertanian maka semakin inefisien lahan 

tersebut karena lemahnya pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi, 

terbatasnya persediaan tenaga kerja, dan terbatasnya persediaan modal. 
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Sebaliknya, dengan lahan yang luasnya sempit, upaya pengawasan terhadap 

penggunaan faktor produksi semakin baik, penggunaan tenaga kerja 

tercukupi, dan modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. 

5. Pengaruh Variabel Status Perkawinan (D1i) Terhadap Curahan Waktu Kerja 
Wanita Tani

Pengujian terhadap variabel status perkawinan (D1i) memiliki nilai 

signifikansi atau P>ǀtǀ 0.020 lebih kecil dari 0.05 maka variabel D1i

dinyatakan signifikan dan berpengaruh positif terhadap curahan waktu kerja 

wanita tani (Ŷi). Berdasarkan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi 

untuk variabel status perkawinan sebesar 0.628006. Hal ini berarti setiap 

terjadi peningkatan rata-rata status perkawinan sebesar 1 persen akan 

meningkatkan curahan waktu kerja wanita tani sebesar 0.628006 jam jika 

variabel independen lain dianggap konstan.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel status 

perkawinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel curahan 

waktu kerja wanita tani pada usahatani padi sawah. Hal ini mencerminkan 

jika wanita tani tersebut berstatus menikah maka cenderung memiliki curahan 

waktu kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita tani yang belum 

menikah atau janda. Oleh karena itu, sesuai dengan kenyataan di lapangan 

maka wanita tani akan cenderung menambah waktu kerjanya apabila wanita 

tani tersebut berstatus belum menikah atau janda daripada wanita tani yang 

berstatus menikah.

Hal ini sesuai dengan teori curahan waktu bahwa status perkawinan 

berpengaruh terhadap perilaku wanita dalam kehidupan. Pada wanita yang 

belum menikah, curahan waktu kerjanya lebih banyak dibandingkan yang 

sudah menikah. Sedangkan wanita yang sudah menikah, curahan waktu 

kerjanya lebih sedikit dibandingkan yang belum menikah. Hal ini 

dikarenakan wanita tani mempunyai tanggung jawab terhadap suami dan

anak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seseorang yang telah berkeluarga
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memiliki potensi untuk memperhatikan kinerja yang berbeda daripada yang 

belum berkeluarga. 

6. Pengaruh Variabel Tingkat Pendidikan (X6i) Terhadap Curahan Waktu Kerja 
Wanita Tani

Pengujian terhadap variabel tingkat pendidikan (X6i) memiliki nilai 

signifikansi atau P>ǀtǀ 0.198 lebih besar dari 0.05 maka variabel X6i

dinyatakan tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap curahan waktu 

kerja wanita tani (Ŷi). Berdasarkan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi 

untuk variabel tingkat pendidikan sebesar -0.0427516, yang artinya setiap 

terjadi peningkatan rata-rata tingkat pendidikan sebesar 1 persen akan 

menurunkan curahan waktu kerja wanita tani sebesar 0.0427516 jam jika 

variabel independen lain dianggap konstan.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat 

pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap curahan waktu 

kerja wanita tani pada usahatani padi sawah. Hal ini disebabkan karena

tingkat pendidikan wanita tani di Desa Ngarjo masih relatif rendah meskipun 

curahan waktu kerjanya tinggi. Oleh karena itu, sesuai dengan kenyataan di 

lapangan mencerminkan bahwa tidak ada perbedaan apabila tingkat 

pendidikan wanita tani tersebut tinggi ataupun rendah. Karena rata-rata 

wanita tani berpendidikan rendah, yaitu tingkat SD.

Dalam teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dikatakan  

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin banyak waktu yang 

disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi 

pendidikan, kecenderungan bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa TPAK semakin besar pula. Dan dalam teori curahan waktu dikatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin 

mampu menangkap kesempatan ekonomi yang lebih baik di sekitarnya. Dan 

dengan pendidikan yang semakin tinggi pula akan meningkatkan mutu kerja 

sekaligus meningkatkan produktivitasnya. 
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7. Pengaruh Variabel Tingkat Pengalaman (X7i) Terhadap Curahan Waktu Kerja 
Wanita Tani

Pengujian terhadap variabel tingkat pengalaman (X7i) memiliki nilai 

signifikansi atau P>ǀtǀ 0.104 lebih besar dari 0.05 maka variabel X7i

dinyatakan tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap curahan waktu 

kerja wanita tani (Ŷi). Berdasarkan regresi di atas, diperoleh koefisien regresi 

untuk variabel tingkat pengalaman sebesar 0.0180054, yang artinya setiap 

terjadi peningkatan rata-rata tingkat pengalaman sebesar 1 persen akan 

meningkatkan curahan waktu kerja wanita tani sebesar 0.0180054 jam jika 

variabel independen lain dianggap konstan.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat 

pengalaman tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap curahan waktu 

kerja wanita tani pada usahatani padi sawah. Hal ini mencerminkan tidak ada 

perbedaan apabila tingkat pengalaman wanita tani tersebut tinggi ataupun 

rendah. Jika dilihat dari aspek tingkat pengalaman yang dimiliki wanita tani

di Desa Ngarjo dapat dikatakan bahwa tingkat pengalaman wanita tani 

mayoritas lebih dari 31 tahun, yang artinya curahan waktu kerja wanita tani 

tinggi ataupun rendah rata-rata memiliki tingkat pengalaman yang sama.

Dalam teori curahan waktu dikatakan bahwa beberapa hal untuk 

menentukan berpengalaman tidaknya seseorang yang sekaligus sebagai 

indikator pengalaman, yaitu lama waktu atau masa kerja, tingkat pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki, serta penguasaan terhadap pekerjaan dan 

peralatan. Dengan tingkat pengalaman yang banyak maka wanita tani 

menerima kejadian-kejadian yang bermacam-macam pada usahatani padi 

sawah. 

4.3.6. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menunjukkan adanya hubungan 

linier di antara variabel independen dalam model regresi tersebut. Indikator 

pendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF dari suatu variabel lebih dari 10 maka 
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antarvariabel independen ada korelasi sempurna atau terjadi multikolinearitas. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 18, sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Analisis Uji Multikolinearitas

Variabel VIF 1/ VIF

Tingkat umur (X1i) 5.95 0.167941
Status perkawinan (D1i) 3.49 0.286717
Jumlah tanggungan keluarga (X2i) 2.97 0.336279
Tingkat pengalaman (X7i) 2.96 0.337536
Tingkat pendidikan (X6i) 1.91 0.523158
Tingkat upah (X3i) 1.66 0.601210
Luas lahan (X4i) 1.25 0.802573

Sumber: Data Diolah lampiran 8

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF dari semua variabel 

independen kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas sempurna di antara variabel independen.

4.3.7. Uji Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan program komputer aplikasi statistik maka untuk 

melakukan uji heteroskedastistas dapat menggunakan Breush-Pagan/ Cook-

Weisberg test. Jika nilai probabilitas > chi2 lebih besar dari tingkat kesalahan 

(0.05) maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai 

probabilitas kurang dari tingkat kesalahan (0.05) maka terjadi gejala 

heteroskedastisitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 19, sebagai

berikut:

Tabel 19. Hasil Analisis Uji Heteroskedastisitas dengan Menggunakan Breush-
Pagan/ Cook-Weisberg test

H0 Constant variance
Variables Fitted values of wt
chi2 (1) 2.53
Probabilitas > chi2 0.1120

Sumber: Data Diolah lampiran 9
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Setelah dilakukan Breush-Pagan/ Cook-Weisberg test, dapat diketahui 

bahwa nilai probabilitas > chi2 adalah 0.1120. Nilai probabilitas setelah dilakukan 

uji tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dari tingkat kesalahan (0.05),

sehingga dapat dikatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi 

tersebut.

4.4. Variabel yang Paling Dominan

Untuk mengetahui variabel independen yang paling dominan 

mempengaruhi variabel dependen dalam suatu model regresi linier berganda dapat 

diketahui dengan koefisien regresi (β) seperti pada tabel 20 di bawah ini:

Tabel 20. Hasil Regression Coefficients

Variabel Regression Coefficients
(β)

Tingkat umur (X1i) -0.0059464
Jumlah tanggungan keluarga (X2i) -0.1940567
Tingkat upah (X3i) 0.000202
Luas lahan (X4i) 0.0041794
Status perkawinan (D1i) 0.628006
Tingkat pendidikan (X6i) -0.0427516
Tingkat pengalaman (X7i) 0.0180054

Sumber: Data Diolah lampiran 7

Berdasarkan Tabel 20 di atas, variabel yang paling dominan ditentukan 

dari besarnya beta (β). Variabel yang memiliki angka bobot betanya besar, 

terlepas dari angka negatif atau angka positif adalah angka prediktor yang paling 

besar sumbangannya dalam prediksi atau dalam hal ini adalah paling besar 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, angka bobot betanya kecil 

adalah pengaruhnya paling kecil.

Dan hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel independen yang paling 

dominan mempengaruhi variabel dependen adalah status perkawinan. Hal ini 

disebabkan karena wanita tani di Desa Ngarjo sebagian besar bekerja sebagai 

buruh tani. Jika dilihat dari tingkat upahnya maka upah yang diperoleh wanita tani
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tidak terlalu besar. Maka hal tersebut yang menyebabkan koefisien regresi tingkat 

upah tidak terlalu besar. 

Dari hasil regresi tersebut diketahui bahwa nilai koefisien regresi pada 

variabel status perkawinan memiliki nilai yang lebih besar daripada variabel-

variabel lain yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita tani. Hal ini sesuai 

dengan teori curahan waktu bahwa status perkawinan berpengaruh terhadap 

perilaku wanita dalam kehidupan. Pada wanita tani yang belum menikah atau 

janda, curahan waktu kerjanya lebih banyak dibandingkan yang sudah menikah. 

Sedangkan wanita tani yang sudah menikah, curahan waktu kerjanya lebih sedikit

dibandingkan yang belum menikah atau janda. Hal ini dikarenakan wanita tani

mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu suami dan anak. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa seseorang yang telah berkeluarga memiliki 

potensi untuk memperhatikan kinerja yang berbeda daripada yang belum 

berkeluarga. Oleh karena itu, sesuai dengan kenyataan di lapangan maka wanita 

tani akan cenderung menambah curahan waktu kerjanya apabila berstatus belum 

menikah atau janda daripada yang berstatus menikah.

Seperti halnya penelitian oleh Effendi dalam Jume’edi (2005), di daerah 

Banyuwangi Jawa Timur, terdapat perbedaan pendapatan wanita tani nelayan 

terhadap pendapatan keluarga antarkelompok nelayan. Perbedaan tersebut 

dikarenakan pada umumnya nelayan kecil bekerja sebagai buruh nelayan, 

sehingga buruh wanita harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan 

keluarganya. Sedangkan buruh wanita nelayan yang belum menikah, curahan 

waktu kerjanya lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah menikah atau 

berkeluarga karena tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu 

suami dan anaknya.



V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi model dan analisis data yang telah dilakukan

dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel independen maka variabel 

jumlah tanggungan keluarga, tingkat upah, luas lahan, dan status perkawinan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel curahan waktu kerja 

wanita tani pada usahatani padi sawah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

jumlah tanggungan keluarga semakin sedikit, upah semakin meningkat, dan 

luas lahan yang digarap semakin luas maka curahan waktu kerja wanita tani 

mengalami peningkatan. Dan apabila wanita tani berstatus belum menikah 

atau janda cenderung memiliki curahan waktu kerja yang lebih tinggi

dibandingkan dengan wanita tani yang menikah.

2. Variabel independen yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel 

dependen adalah status perkawinan. Hal ini disebabkan karena wanita tani di 

Desa Ngarjo sebagian besar bekerja sebagai buruh tani. Jika dilihat dari 

tingkat upahnya maka upah yang diperoleh wanita tani tidak terlalu besar. 

Maka hal tersebut yang menyebabkan koefisien regresi tingkat upah tidak 

terlalu besar.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka peneliti mengajukan 

saran, sebagai berikut:

1. Curahan waktu kerja wanita tani merupakan sumberdaya penting yang perlu 

mendapat respon melalui suatu program pemberdayaan wanita tani, sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

2. Perlu adanya peningkatan upah, sehingga akan mendorong wanita tani untuk

meningkatkan curahan waktu kerjanya dan berusaha bekerja dengan 

maksimal.
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3. Penelitian ini masih mengandung beberapa keterbatasan terutama berkaitan 

dengan variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu tingkat umur, 

jumlah tanggungan keluarga, tingkat upah, luas lahan, status perkawinan, 

tingkat pendidikan, dan tingkat pengalaman. Bagi penelitian selanjutnya 

disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang belum dikaji.
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Lampiran 1. Kuisioner Penelitian

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CURAHAN WAKTU 

KERJA WANITA TANI PADA USAHATANI PADI SAWAH

(Studi Kasus Di Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)

Petunjuk pengisian : Isilah / beri tanda silang (x) pada pilihan Anda.

Karakteristik Responden

Nama : …………………………..

Alamat : …………………………..

 Variabel Dependen (Ŷi):

1. Lama bekerja pada usahatani padi sawah dalam 1 hari responden:

( 1 ) 3 jam ( 4 ) 11 - 12 jam

( 2 ) 4 - 6 jam ( 5 ) lainnya.........................

( 3 ) 7 - 10 jam

2. Lama bekerja pada usahatani padi sawah dalam 1 hari responden:

( 1 ) 7 hari ( 4 ) 23 - 30 hari

( 2 ) 8 - 14 hari ( 5 ) lainnya.........................

( 3 ) 15 - 22 hari

 Variabel Independen (Xi):

1. Umur  (X1i) responden:

( 1 ) 15 - 30 tahun ( 4 ) 51 - 60 tahun

( 2 ) 31 - 40 tahun ( 5 ) lainnya.........................

( 3 ) 41 - 50 tahun

No:
Tanggal:



56

2. Jumlah tanggungan keluarga dibawah umur 15 tahun (X2i) responden:

( 1 ) tidak memiliki tanggungan ( 4 ) 7 - 10 orang

( 2 ) 1 - 3 orang ( 5 ) lainnya.........................

( 3 ) 4 - 6 orang

3. Upah per hari dari hasil usahatani padi sawah (X3i) responden:

( 1 ) Rp15.000 ( 4 ) Rp26.000 - Rp30.000

( 2 ) Rp16.000 - Rp20.000 ( 5 ) lainnya.........................

( 3 ) Rp21.000 - Rp25.000

4. Upah per bulan dari hasil usahatani padi sawah (X3i) responden:

( 1 ) Rp50.000 ( 4 ) Rp260.000 - Rp300.000

( 2 ) Rp60.000 - Rp100.000 ( 5 ) lainnya.........................

( 3 ) Rp110.000 - Rp250.000

5. Luas lahan garapan (X4i) responden:

( 1 ) 100 m2 - 300 m2 ( 4 ) 410 m2 - 500 m2

( 2 ) 210 m2 - 300 m2 ( 5 ) lainnya.........................

( 3 ) 310 m2 - 400 m2

6. Status perkawinan (X5i) responden:

( 1 ) belum menikah

( 2 ) sudah menikah

( 3 ) janda (single parent)

7. Pendidikan terakhir (X6i) responden:

( 1 ) tidak sekolah             ( 4 ) SMA

( 2 ) SD ( 5 ) lainnya.........................

( 3 ) SMP

8. Pengalaman bekerja dari awal usahatani padi sawah sampai dengan 

sekarang (X7i) responden:

( 1 ) 1 - 10 tahun ( 4 ) 31 - 40 tahun

( 2 ) 11 - 20 tahun ( 5 ) lainnya.........................

( 3 ) 21 - 30 tahun

TERIMA KASIH



Lampiran 2. Data Karaktristik Wanita Tani di Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto Tahun 2012

No. Nama Umur Status Pendidikan

Jumlah 
tanggungan

keluarga Upah/ hari Luas lahan

Lama 
bekerja/ 

hari Pengalaman
1. Ruqiyah 45 1 6 0 30000 200 6 15
2. Sati 30 1 6 1 30000 210 6 15
3. Sartunah 49 1 6 0 25000 175 6 40
4. Siti 60 0 0 0 25000 185 6 45
5. Sani 44 1 6 2 30000 320 6 32
6. Tiyanah 60 0 6 0 30000 310 6 47
7. Wuliati 39 1 6 4 30000 300 7 25
8. Suntini 45 1 6 2 30000 300 7 25
9. Maryani 42 1 6 1 35000 350 7 32

10. Solikah 37 1 6 3 35000 340 7 13
11. Sumiah 35 1 9 3 40000 480 8 21
12. Masriah 54 0 6 0 30000 230 6 39
13. Mistih 50 1 6 0 15000 350 4 40
14. Aisiyah 46 1 0 2 15000 800 6 36
15. Suwarni 60 0 0 0 15000 800 6 48
16. Tianah 50 1 6 1 15000 800 6 38
17. Nuraini 40 1 6 3 15000 800 6 25
18. Sumiati 43 1 6 3 15000 225 3 33
19. Rosmiati 38 1 9 2 15000 200 3 28



Lampiran 2................. (lanjutan)

No. Nama Umur Status Pendidikan

Jumlah 
tanggung 
keluarga Upah/ hari Luas lahan

Lama 
bekerja/ 

hari Pengalaman
20. Ngateni 50 1 0 0 25000 200 6 31
21. Suryani 40 1 6 2 25000 240 4 11
22. Suryati 45 1 6 3 20000 750 6 25
23. Poninten 30 1 6 4 20000 750 6 20
24. Aminah 50 1 6 1 20000 750 6 30
25. Darmi 55 0 0 1 15000 210 3 45
26. Yaminah 38 1 6 3 15000 250 3 29
27. Hamidah 46 1 6 2 15000 200 3 36
28. Rustini 60 0 0 0 15000 135 3 48
29. Romlah 37 1 9 3 20000 400 4 17
30. Maidah 57 0 0 1 20000 400 4 47
31. Jamilah 58 0 6 1 15000 210 3 45
32. Rosidah 50 1 6 1 15000 230 3 42
33. Tutik 52 0 6 1 30000 220 6 32
34. Munamah 47 1 6 2 30000 210 6 21
35. Tutuk 57 0 6 0 30000 195 6 35
36. Jumanah 59 0 0 1 25000 230 4 40
37. Sulaksmi 47 1 6 2 30000 275 6 19
38. Janah 39 1 9 3 30000 210 6 25



Lampiran 2................. (lanjutan)

No. Nama Umur Status Pendidikan

Jumlah 
tanggung 
keluarga Upah/ hari Luas lahan

Lama 
bekerja/ 

hari Pengalaman
39. Surtinah 44 1 6 2 30000 240 6 15
40. Rosminah 45 1 6 2 30000 200 6 21
41. Rukhanah 56 0 6 0 30000 225 6 36
42. Darsiyem 55 0 0 1 15000 300 3 44
43. Dilah 41 1 6 2 15000 300 3 38
44. Masruroh 37 1 9 3 30000 345 6 18
45. Munik 58 0 0 0 15000 280 3 33
46. Kusnah 46 1 6 3 20000 400 4 18
47. Nunuk 49 1 6 2 20000 400 4 31
48. Tarminah 44 1 6 3 15000 310 3 17
49. Sumiatin 41 1 6 3 20000 400 4 15
50. Darminah 52 0 6 2 20000 400 4 41
51. Lilah 55 0 6 0 30000 215 6 32
52. Sarmilah 58 0 0 0 30000 210 6 25
53. Jaimah 56 0 0 0 30000 235 6 33
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Lampiran 3. Data Karaktristik Wanita Tani yang Diuji dengan Menggunakan 
Program Aplikasi Statistik STATA 10.0

wt age jtk wage land sts edu exp
6 45 0 30000 200 1 6 15
6 30 1 30000 210 1 6 15
6 49 0 25000 175 1 6 40
6 60 0 25000 185 0 0 45
6 44 2 30000 320 1 6 32
6 60 0 30000 310 0 6 47
7 39 4 30000 300 1 6 25
7 45 2 30000 300 1 6 25
7 42 1 35000 350 1 6 32
7 37 3 35000 340 1 6 13
8 35 3 40000 480 1 9 21
6 54 0 30000 230 0 6 39
4 50 0 15000 350 1 6 40
6 46 2 15000 800 1 0 36
6 60 0 15000 800 0 0 48
6 50 1 15000 800 1 6 38
6 40 3 15000 800 1 6 25
3 43 3 15000 225 1 6 33
3 38 2 15000 200 1 9 28
6 50 0 25000 200 1 0 31
4 40 2 25000 240 1 6 11
6 45 3 20000 750 1 6 25
6 30 4 20000 750 1 6 20
6 50 1 20000 750 1 6 30
3 55 1 15000 210 0 0 45
3 38 3 15000 250 1 6 29
3 46 2 15000 200 1 6 36
3 60 0 15000 135 0 0 48
4 37 3 20000 400 1 9 17
4 57 1 20000 400 0 0 47
3 58 1 15000 210 0 6 45
3 50 1 15000 230 1 6 42
6 52 1 30000 220 0 6 32
6 47 2 30000 210 1 6 21
6 57 0 30000 195 0 6 35
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Lampiran 3............... (lanjutan)

wt age jtk wage land sts edu exp
4 59 1 25000 230 0 0 40
6 47 2 30000 275 1 6 19
6 39 3 30000 210 1 9 25
6 44 2 30000 240 1 6 15
6 45 2 30000 200 1 6 21
6 56 0 30000 225 0 6 36
3 55 1 15000 300 0 0 44
3 41 2 15000 300 1 6 38
6 37 3 30000 345 1 9 18
3 58 0 15000 280 0 0 33
4 46 3 20000 400 1 6 18
4 49 2 20000 400 1 6 31
3 44 3 15000 310 1 6 17
4 41 3 20000 400 1 6 15
4 52 2 20000 400 0 6 41
6 55 0 30000 215 0 6 32
6 58 0 30000 210 0 0 25
6 56 0 30000 235 0 0 33

Keterangan:

wt = Work time (curahan waktu kerja per hari)

age = Umur

jtk = Jumlah tanggungan keluarga

wage = Upah

land = Luas lahan

sts = Status perkawinan

edu = Education (pendidikan)

exp = Experience (pengalaman)
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Lampiran 4. Cara Pengoperasian Program Aplikasi Statistik STATA 10.0 dalam 
Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan:

Data yang sudah tersimpan di Excel lalu dicopy di data editor. Kemudian data 

tersebut diclose. Selanjutnya, untuk menganalisis regresi linier berganda diketik 

rumus pada Command, yaitu reg wt jtk wage land sts edu exp. Maka hasilnya 

akan diketahui. 
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Lampiran 5. Cara Pengoperasian Program Aplikasi Statistik STATA 10.0 dalam 
Uji Multikolinearitas

Keterangan:

Untuk menguji adanya hubungan linier di antara variabel independen dalam 

model regresi maka digunakan uji multikolinearitas. Cara pengoperasiannya 

adalah dengan mengetik rumus pada Command, yaitu estat vif. Maka hasilnya 

akan diketahui. 
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Lampiran 6. Cara Pengoperasian Program Aplikasi Statistik STATA 10.0 dalam 
Uji Heteroskedastisitas

Keterangan:

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka digunakan uji 

heteroskedastisitas. Cara pengoperasiannya adalah dengan mengetik rumus pada 

Command, yaitu estat hettest. Maka hasilnya akan diketahui. 
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Lampiran 7. Hasil Output Analisis Regresi Linier Berganda

. reg wt age jtk wage land sts edu exp

      Source |       SS       df       MS         Number of obs =      53

-------------+------------------------------      F(  7,    45) =   60.24

       Model |  98.0633773     7  14.0090539      Prob > F      =  0.0000

    Residual |  10.4649246    45  .232553879      R-squared     =  0.9036

-------------+------------------------------      Adj R-squared =  0.8886

       Total |  108.528302    52  2.08708273      Root MSE      =  .48224

-------------------------------------------------------------------------

     wt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+-----------------------------------------------------------

    age |  -.0059464   .0200604    -0.30   0.768    -.0463501    .0344573

    jtk |  -.1940567   .0934391    -2.08   0.044    -.3822527   -.0058607

   wage |    .000202    .000012    16.84   0.000     .0001778    .0002262

   land |   .0041794   .0003953    10.57   0.000     .0033832    .0049757

    sts |   .6285006   .2612178     2.41   0.020     .1023809     1.15462

    edu |  -.0427516   .0327006    -1.31   0.198    -.1086141    .0231109

    exp |   .0180054   .0108664     1.66   0.104    -.0038807    .0398914

  _cons |  -1.215848   1.251619    -0.97   0.337    -3.736738    1.305043

-------------------------------------------------------------------------
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Keterangan pada kolom pertama:

Model =   Model dari regresi.

Residual = Selisih antara nilai penduga (predicted value) dengan 

nilai pengamatan sebenarnya apabila data yang 

digunakan adalah data sampel.

SS = Sum of Squares (menunjukkan jumlah dari kuadrat 

terkecil dari kuadrat residual).

df = Degrees of freedom (menunjukkan derajat kebebasan).

Model df adalah 7 karena model mengandung 7 variabel 

independen.

Derajat kebebasan residual adalah N-8 yang merupakan 

jumlah pengamatan dikurangi jumlah model parameter, 

termasuk intersep.

MS = Mean Square (menunjukkan rata-rata dari kuadrat

residual adalah varians kesalahan estimasi).

Keterangan pada kolom kedua:

Number of obs = Number of observation (jumlah pengamatan)

F (7,45) = Fhitung dengan derajat kebebasan model adalah 7 dan 

derajat kebebasan residual adalah 45.

Prob > F = Probability lebih dari F (Signifikansi)

R-squared = Menunjukkan kuadrat korelasi sederhana antara variabel 

dependen dan variabel independen.

Adj R-squared = Menunjukkan ukuran terikat dari suatu kecocokkan yang 

memberlakukan kesalahan kecil untuk penambahan 

regresor, sehingga hal tersebut memungkinkan untuk 

mengatur adjusted R-squared menjadi lebih kecil 

sebagai variabel independen yang tidak relevan yang 

ditambahkan ke model.
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Root MSE = Root Mean Square Error (menunjukkan akar kuadrat

dari Mean Square Residual yang juga ditunjukkan pada 

hasil cetak pada sisi kanan dari ANOVA.

Keterangan pada kolom ketiga:

wt =  Work time (lama bekerja) (Ŷi)

age = Umur (X1i)

jtk =  Jumlah tanggungan keluarga (X2i)

wage = Upah (X3i)

land =  Luas lahan (X4i)

sts = Status perkawinan (X5i)

edu = Education (pendidikan) (X6i)

exp = Experience (pengalaman) (X7i)

_cons = Constant (Konstanta)

Coef. = Coefficients (Koefisien)

Std. Err. = Standart error (menunjukkan seberapa besar 

penyimpangan predicted dari nilai sebenarnya).

t = t-statistic (t-hitung)

P>|t| = p-value (menunjukkan aturan p-value untuk pengujian

hipotesis, jika p-value kurang dari atau sama dengan

tingkat signifikansi maka menerima hipotesis).
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Lampiran 8. Hasil Output Uji Multikolinearitas

. estat vif

    Variable |       VIF       1/VIF  
-------------+----------------------
         age |      5.95    0.167941
         sts |      3.49    0.286717
         jtk |      2.97    0.336279
        exp |      2.96    0.337536
         edu |      1.91    0.523158
        wage |      1.66    0.601210
        land |      1.25    0.802573
-------------+----------------------
    Mean VIF |      2.89

Keterangan:

wt = Work time (lama bekerja) (Ŷi)

age = Umur (X1i)

jtk = Jumlah tanggungan keluarga (X2i)

wage = Upah (X3i)

land = Luas lahan (X4i)

sts = Status perkawinan (X5i)

edu = Education (pendidikan) (X6i)

exp = Experience (pengalaman) (X7i)

VIF = Variance Inflation Factor (salah satu statistik yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi gejala multikolinearitas  

pada analisis regresi yang sedang disusun. VIF tidak lain 

adalah ukuran keeratan hubungan antarvariabel 

independen atau X).

Mean VIF = Rata-rata dari jumlah Variance Inflation Factor.
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Lampiran 9. Hasil Output Uji Heteroskedastisitas

. estat hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
         Ho: Constant variance
         Variables: fitted values of wt

         chi2(1)      =     2.53
         Prob > chi2  =   0.1120

Keterangan:

Dalam uji heteroskedastisitas menggunakan Breush-Pagan/ Cook-Weisberg test.

Ho (hipotesis nol) = Constant variance (varian konstan)

Chi2 (1) = Sebagai alat estimasi chi-square yang digunakan untuk 

menaksir apakah ada perbedaan signifikan ataukah 

tidak antara frekuensi yang diobservasi dalam sampel 

dengan frekuensi yang diharapkan dalam populasi.

Prob > chi2 = Probabilitas lebih besar dari chi2, artinya nilai p-value

berada di daerah penerimaan dari uji 5 persen (0.05)

dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas.
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