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MOTOO

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan.” (QS. An-Nahl:97)1

1

Al-Qur’an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.)
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PERSEMBAHAN
Ya Allah,
Waktu yang sudah ku jalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi
takdirku, sedih, bahagia dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta
pengalaman bagiku,yang telah memberi warna-warni kehidupanku.ku bersujud
dihadapan-Mu, engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di
penghujung selama ini, maafkan keterlambatan anakmu, doain anakmu semoga
sukses dunia dan akhirat.
Alhamdulillah.. Alhamdulillah.. Alhamdulillahirobbil’alamin..
Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha
penyayang, atas takdir-Mu telah ku jadikan aku manusia yang senantiasa
berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga
keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita
besarku.
Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap
waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, dengan baik, ya Allah berikanlah balasan
setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari
panasnya sengat hawa api nerakamu..
Untukmu Ayahandaku Rais dan Ibundaku Sri Banun Terimakasih...
Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian
impikan didiriku, meski semua itu belum kuraih’ insyaallah atas dukungan doa
dan restu semua mimpi itu akan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk
itu kupersembahkan ungkapan terimakasih kepada orang-orang yang telah
membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.
“hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan
bantuan Allah dan orang lain.
“tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat
terbaik”..
Terimakasih kuucapkan Kepada Tuhan sejawat Saudara seperjuangan”
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengalaman Kerja Dan Jam Kerja
Ibu Rumah Tangga Pada Usaha Tani Kemiri, secara parsial dan secara
simultan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif. Analisis
data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi
Klasik Analisis Regresi Linear Berganda, Uji T, Uji F dan Analisis
Koefisien Determinasi. Penelitian ini dilakukan dengan persamaan regresi
linear berganda untuk mengetahui hubungan itu positif atau negatif dilihat
dari Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Jam Kerja terhadap Dalam
Meningkatkan Pendapatan Keluarga secara parsial pengalaman kerja
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan keluarga. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai t hitung > t tabel atau 3,667 > 1,984 dan nilai signifikan yang
dihasilkan 0,000 < 0,05.Jam kerja berpengaruh signifikan terhadap
pendapatan keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel atau
4,832 > 1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05.
Sedangakan secara simultan pengalaman kerja dan jam kerja berpengaruh
terhadap pendapatan keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan fhitung > ftabel
atau 22,605> 3,09 nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari
level of signifikan 0,05. Karena fhitung > ftabel maka hal ini berarti bahwa
variabel Pengalaman Kerja dan Jam Kerja secara bersama-sama atau secara
simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Keluarga.
Kata Kunci : Pengalaman Kerja, Jam Kerja, Pendapatan
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Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam

mempengaruhi perekonomian Negara dan menunjang pembangunan di
Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan sektor pertanian
sebagai sumber mata pencarian mereka. Salah satu dari sub sektor pertanian
yang memiliki peranan penting dalam perekonomian adalah subsektor
perkebunan.
Petani di desa Pemunduran Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi menjadikan kemiri sebagai tanaman utama yang diusahakan. Banyak
dari petani kemiri yang mencari usaha sampingan untuk dapat meningkatkan
pendapatan

mereka,

sehingga

mereka

berharap

tidak

mengalami

ketergantungan dari usaha tani kemiri saja, terutama pada saat harga kemiri
tidak stabil. Tingkat pendapatan suatu kelompok masyarakat terutama di
daerah perdesaan masih dianggap sebagai tolak ukur kesejahteraan dan status
sosial mereka. Semakin tinggi pendapatan seseorang biasanya semakin tinggi
pula kesejahteraan dan status sosialnya.
Usaha tani kemiri merupakan usaha terun temurun bagi warga masyarat
desa pemunduruan yang sudah di geluti warga sejak 50 tahun terakhir, sebab
usaha ini selain dianggap menguntungkan dan bisa di lakukan di waktu
senggang. Dan saya selaku peneliti ingin mengubah pandangan maupun
amsumsi orang bahwa bukan hanya kaum pria saja yang bekerja guna

1

menambah pendapatan keluarga melainkan wanita dapat membantu dan
meningkatkan pendapatan keluarga.
Posisi perempuan dalam kehidupan sosial, selalu dinilai makhluk yang
lemah dibanding laki-laki. Gejala seperti ini menentukan kaum perempuan
yang eksistensinya tidak begitu di perhitungkan yang hanya mengurus rumah
tangga dan keluarga, sementara kaum pria diharapkan lebih banyak berperan di
sektor publi.2 di tepis oleh Elizabeth yang menyatakan bahwa wanita sekarang
tidak lagi menjadi teman hidup saja atau mengurus rumah tangga, tetapi ikut
serta dalam menciptakan ketahanan ekonomi rumah tangganya, dan bahwa
peran perempuan dalam menopang kehidupan dan penghidupan keluarga
semakin nyata. Mereka tidak saja bekerja mengurus keluarga tetapi sudah
banyak yang bekerja di luar rumah sebagai pekerja di sektor formal maupun
informal. Salah satu kegiatan sektor informal adalah pemecah kemiri.3
Ada beberapa permasalahan yang didapat oleh petani kemiri di Desa
Pemunduran yaitu ketika musim kemiri yang berlimpah maka banyak
pekerjaan yang dapat menamabah pendapatan, ketika kemiri tidak musim
pendapatan masyarakatpun ikut berkuruang. Dengan beberapa masalah yang di
hadapi petani kemiri, namun masyarakat di Desa Pemunduran

tetap

menggeluti usaha ini, bahkan beberapa orang menjadikan usaha tersebut
sebagai usaha sampingan untuk menambah pendapatannya, sebab usaha ini

2

Addiarahman, Upaya Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga
Di Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
pdf,'t.t 2018
3
Meta Trisnawati, Yenni Del Rosa, Dan Yosi Eka Putri, “Pengaruh Modal Kerja,
Tenaga Kerja, Jam Kerja Terhadap Pendapatan Nelayan Tradisional Di Nagari Koto Taratak
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan,” t.t., 16.

2

selain dianggap menguntungkan, usaha ini juga merupakan usaha turuntemurung masyarakat di Desa Pemunduran. Selain itu pendapatan petanani
kemiri itu sendiri didapat dari berbagai faktor yang mempengaruhi dan
mendukung diantaranya pengalaman kerja dan waktu kerja.
Bekerja sebagai ibu rumah tangga adalah sebuah keharusan bagi istri
pada rumah tangga, pada umumnya wanita terdorong untuk mencari nafkah
karena tuntutan ekonomi rumah tangga4. Pendapatan suami saja belum dapat
mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, terlihat bahwa wanita
memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan rumah tangga.
Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh adalah seperti umur, tingkat
pendidikan, jam kerja, pengalaman kerja, lama bekerja dan jumlah tanggungan
terhadap pendapatan keluarga.5
Dengan demikian, keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk suatu
rumah tangga dan sejahtera tidak lepas dari peran seorang ibu yang begitu
besar. Baik dalam membimbing dan mendidik anak mendampingi suami,
membantu pekerjaan suami. Namun demikian kebanyakan dari masyarakat
masih menempatkan seorang ayah sebagai subjek, sebagai kepala keluarga dan
pencari nafkah. Sedangkan ibu lebih ditempatkan sebagai objek yang dinomor
duakan dengan kewajiban mengurus anak di rumah.
Dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja
mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam.
4

Rafidah, Analisis Partisipasi Wanita Pedagang Sayur Dalam Meningkatkan
Perekonomian Keluarga Di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian, pdf,'t.t. 2018
5
Malihatin Munawaroh, Sri Wahyuningsih, Dan Shofia Nur Awami, “Kontribusi
Buruh Wanita Penyadap Karet Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Di Ptpn Ix Kebun
Balong/Beji-Kalitelo Afdelling Ngandong Kabupaten Jepara),” T.T., 10.

3

Bahkan, al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk
bekerja dengan kebaikan.

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah
mereka kerjakan”, (QS. An-nahl 16: 97).6
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Pemunduran
No
Tahun
Penduduk
Jumlah
Pekerja
Laki-laki Perempuan Penduduk Perempuan
1
2017
427
438
865
120
2
2018
435
442
877
168
3
2019
446
456
902
194
Sumber: Observasi Data Dari Tahun 2016-2018
Berdasarkan. Tabel diatas menjelaskan pada tahun 2019 menunjukkan
dari 456 jumlah perempuan terdapat 194 perempuan yang bekerja sebagai
peteni kemiri artinya perempuan mempunyai kontribusi yang sangat signifikan
dalam memperoleh pendapatan. Tabel di atas wanita mempunyai potensi dalam
mem-berikan kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga
miskin. Dalam rumah tangga miskin anggota rumah tangga wanita terjun ke

6

Dapertemen Agama, Al-Quran Dann Terjemahaannya (JAKARTA: MAGHFIRA, Hal

241.).

4

lapangan untuk menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan tidak
cukup. Berikut data kondisi pertanaian di desa pemunduruan :
Tabel 1.2
Kondisi Pertanian Di Desa Pemunduran Tahun 2015-2019
Kondisi Pertanian

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Luas Tanam
Luas Panen
Produksi
Produktivitas

200 Ha
148 Ha
576 Ton
51,91 Kw/Ha

220 Ha
144 Ha
685 Ton
65,02 Kw/Ha

250 Ha
110 Ha
530 Ton
50,11Kw/Ha

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi 2019
Di Desa kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu
daerah yang dengan produktivitas kemiri yang cukup tinggi sehingga dapat
memberikan peningkatan pada pendapatan petani. Di desa Pemunduruan
memiliki luas areal kemiri sebesar 250 Ha pada tahun 2019. Banyaknya
perkebunan kemiri yang sudah tua, rusak dan kurang produktif pada
perkebunan kemiri karena petani terlambat melakukan peremajaan dapat
menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas yang menunjang
pendapatan petani.
Tabel 1.3
Pendapatan Laki-Laki Di Desa Pemunduran
N
o

Nama
Petani

1
2
3
4
5
6
7

Ahmad
Jumaidi
Tedy
Mulyadi
Beny
Wahyudi
Toni

Pendapatan Per-tahun
2015
(Rp)
35.000.000
30.500.000
35.300.000
35.000.000
35.750.000
30.500.000
30.400.000

2016
(Rp)
35.300.000
30.200.000
35.500.000
35.450.000
35500.000
30.500.000
35.450.000

2017
(Rp)
35.750.000
35.800.000
35.500.000
36.200.000
35.750.000
35.500.000
35.000.000

5

2018
(Rp)
36.500.000
35.750.000
36.500.000
33.300.000
32.200.000
35.300.000
33.200.000

2019
(Rp)
35.200.000
35.300.000
33.000.000
35.250.000
35.750.000
34.500.000
35.800.000

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gunaidi
35.000.000 36.500.000 30.500.000
Amir
35.100.000 35.000.000 35.750.000
Udin
35.500.000 30.250.000 35.200.000
Deni
30.500.000 35.300.000 35.500.000
Rizal
35.100.000 35.400.000 35.750.000
Iwan
30.500.000 35.750.000 35.250.000
Yanto
35.400.000 30.500.000 35.450.000
Regar
35.750.000 35.400.000 35.200.000
Budi
35.500.000 30.800.000 32.000.000
Hafiz
35.550.000 30.500.000 33.300.000
Sony
35.550.000 35.200.000 32.000.000
Fajar
30.250.000 30.400.000 35.200.000
Tomi
30.500.000 35.100.000 30.500.000
Sumber: Observasi Data dari Tahun 2017-2019

35.800.000
43.200.000
35.500.000
30.900.000
31.000.000
33.300.000
33.200.000
35.800.000
35.500.000
30.000.000
33.500.000
35.500.000
35.750.000

35.300.000
32.200.000
35.250.000
35.200.000
33.300.000
35.500.000
35.250.000
32.300.000
30.100.000
32.750.000
35.200.000
35.500.000
35.250.00

Melihat Tabel.1.1 rata-rata pendapatan laki-laki di Desa Pemunduran
Kecamtan Kumpeh Ulu berkisaran Rp. 30-35 Juta Pertahunya, adapun maksud
dan tujuan penelitian ini membuat untuk melihat peran ibu rumah tangga dalam
menunjang pendapatan rumah tangga yang dimana peneliti melihat banyak jumlah
wanita/ Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai petani kemiri di Desa
pemunduruan kecamatan Kumpeh Ulu. Yaitu pada tahun 2019 ini jumlah Ibu
rumah tangga sebanyak 194 orang yang bekerja sebagai petenai kemiri, yang
demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran
domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas
di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.7
Tabel 1.4
Data Petani Wanita di Desa Pemunduran Kec.Kumpeh Ulu
N
o

1

Nama
Petani
2015
(Rp)
5.250.000

Jumilatin

Pendapatan Per-tahun
2016
2017
2018
(Rp)
(Rp)
(Rp)
5.800.000 7.100.000 6.500.000

7

Rata-rata
(Rp)
2019
(Rp)
6.200.000

6.600.000

Lukman Soetrino, Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan (Yogyakarta: Kanisius,
Hal 94.).
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nurhayati 5.750.000 6.500.000 5.800.000 5.750.000
Yuli
5.800.000 5.500.000 6.300.000 6.900.000
Mila
5.500.000 5.800.000 6.500.000 6.300.000
Sumarni
5.750.000 5.800.000 5.750.000 7.200.000
Salma
5.250.000 6.500.000 5.500.000 6.300.000
Ita
5.800.000 5.750.000 7.000.000 7.200.000
Tuti
5.500.000 6.100.000 6.500.000 5.800.000
Zahara
5.750.000 5.800.000 5.750.000 6.200.000
Marni
5.500.000 5.250.000 7.200.000 6.500.000
Lusi
6.500.000 6.100.000 6.900.000 6.900.000
Dewi
6.100.000 5.500.000 5.750.000 7.000.000
Dini
5.250.000 5.750.000 5.250.000 6.300.000
Anti
5.500.000 6.100.000 6.450.000 7.200.000
Fitri
5.750.000 5.800.000 6.200.000 5.800.000
Ayu
5.500.000 5.800.000 7.000.000 6.500.000
Jannah
5.750.000 5.750.000 6.300.000 7.000.000
Najwa
5.750.000 6.500.000 7.200.000 6.900.000
Ani
5.250.000 5.750.000 6.200.000 5.800.000
Reni
5.500.000 5.750.000 6.500.000 5.750.000
Sumber: Observasi Data dari Tahun 2017-2019

6.300.000
6.500.000
5.250.000
5.750.000
6.500.000
5.800.000
6.300.000
7.200.000
5.250.000
6.200.000
6.300.000
6.500.000
5.250.000
6.300.000
7.100.000
5.750.000
7.200.000
6.500.000
5.250.000

5.950.000
6.500.000
6.000.000
6.233.000
6.100.000
6.600.000
6.200.000
6.300.000
6.310.000
6.600.000
6.350.000
6.000.000
6.300.000
6.100.000
6.200.000
6.100.000
6.000.000
5.550.000
6.100.000

Berdasarkan tabel diatas menjelaslkan rata-rata pendapatan para petani
kemiri pertahunya berkisar dari Rp.6.000.000 sampai Rp.6.500.000 Per-tahun.
Dari tabel diatas terdapat penurunan dan peningkatan pendapatan petani dari
yang terkecil mulai dari Rp. 5.250.000 dan yang terbesar Rp 7.200.000, hal
tersebut terjadi dikarenakan pada setiap tahun nya proses pemanenan biji
kemiri tidak terlalu stabil berupa cuaca dan proses pemupukan yang kurang.
Yang diakibatkan terjadinya turun naik pendapatan petani kemiri di desa
Pembunduduran Kecamatan Kumpe Ulu. Dan apabila di hitung perbulan upah
rata-rata yang diterima petani kemiri di desa pemunduran berkisar Rp. 550.000
perbulan. Upah pemecah kemiri di Desa Pemunduruan Kecamatan Kumpeh
Ulu berkisar antara Rp.4.800,-sampai dengan Rp.5.075, per kg. Harga tersebut
dapat lebih rendah sekitar Rp.500,- sampai Rp.1.000,- per kg, apabila harga
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kemiri di pasaran menurun. Adapun upah yang diterima petani kemiri
berdasarkan berapa banyak petani tersebut bisa mecahkan cangkang kemri
perharinya.
Keterlibatan istri dalam dunia kerja dikarenakan banyak faktor, mulai
dari ekonomi, pendidikan, keadaan sosial hingga budaya. Partisipasi wanita
dalam dunia kerja banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap
kesejahteraan keluarga, bahkan dapat mendorong kemajuan ekonomi bangsa.
Angka pekerja wanita di Indonesia mengalami pergerakan yang signifikan.
Jumlah wanita pekerja di Indonesia saat ini mencapai 54,44 persen dari total
angkatan kerja wanita.8
Untuk meningkatkan kedudukan keluarga semakin banyak anggota
keluarga dalam rumah tangga yang mencurahkan waktunya untuk bekerja
maka dapat meningkatkan pendapatan keluarga atau jumlah anak yang banyak
dan telah masuk dalam sektor kerja maka dapat memberikan kontribusi bagi
keluarga. Pendapatan keluarga yang meningkat maka memungkinkan suatu
keluarga untuk mengkonsumsi jumlah barang dan jasa yang lebih banyak dan
beragam9. Faktor yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja wanita dalam
memberi kontribusi pendapatan kepada pendapatan keluarga yaitu faktor
internal dan eksternal. Faktor internal adalah kemampuan yang dimiliki
seorang tenaga kerja wanita yang meliputi keahlian, umur tenaga kerja dan
keinginan untuk bekerja, sedangkan faktor eksternal adalah dorongan dari
8

A Ayu Suresmiathi, “Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Pengrajin
Untuk Menunjang Pendapatan Pengrajin Ukiran Kayu” 5, no. 5 (2015): 17.
9
Rafidah, M, Orinaldi, Pengaruh Teknologi, Modal, Jam Kerja, Dan Pengalaman
Melaut Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, pdf,'t.t 2019.
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kebutuhan keluarga sebagai akibat dari kurangnya pendapatan kepala keluarga
dan semakin meningkatnya kebutuhan keluarga serta imbalan atau upah dari
pekerjaan tersebut.10
Kurangnya pendapatan sebagai seorang petani pada saat ini menjadi
salah satu faktor para istri di desa Pemunduran Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi bekerja untuk membantu perekonomian keluarga..
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengalaman Kerja Dan
Jam Kerja Ibu Rumah Tangga Pada Usaha Tani Kemiri Dalam
Meningkatkan Pendapatan Keluarga”.
B.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, agar lebih praktis dan sistematis maka

permaslaahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :
1. Apakah

pengalaman

kerja

berpengaruh

secara

parsial

terhadap

peningkatan pendapatan keluarga pada usaha tani kemiri?
2. Apakah pengalaman jam kerja berpengaruh secara parsial terhadap
peningkatan pendapatan keluarga pada usaha tani kemiri?
3. Apakah pengalaman kerja, dan jam kerja berpengaruh secara simultan
terhadap peningkatkan pendapatan keluarga pada usaha tani kemiri?
C.

Tujuan Penelitian

10

Sugeng Haryanto, “Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah
Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu
Trenggalek *,” Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan
9, no. 2 (1 Desember 2008): 216, https://doi.org/10.23917/jep.v9i2.1025.
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Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, maka
penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk mengetahui pengalaman kerja berpengaruh secara parsial
terhadap peningkatkan pendapatan keluarga pada usaha tani kemiri.
2. Untuk mengetahui jam kerja berpengaruh secara parsial terhadap
peningkatkan pendapatan keluarga pada usaha tani kemiri.
3. Untuk mengetahui pengalaman kerja, dan jam kerja berpengaruh
secara simultan terhadap peningkatkan pendapatan keluarga pada
usaha tani kemiri.
D.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :
1. Petani, sebagai bahan masukan dalam menetapkan langkah-langkah
usahanya untuk meningkatkan pendapatan.
2. Pemerintah,

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

menentukan

kebijaksanaan peningkatan pendapatan rumah tangga tani kemiri.
3. Masukan bagi para peneliti, mahasiswa, dan instansi lain yang
mengkaji permasalahan yang sama.
E.

Batasan Masalah
Supaya penelitian ini terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan

dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan peneliti,
yang hanya akan melakukan penelitian kepada masyarakat tani kemiri di desa
Pemunduran Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini
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dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh
dari relevan sehingga penelitian ini bisa lebih fokus di lakukan.
F.

Kerangka Teori

a.

Pengertian Pengalaman Kerja
Pengalaman kerja Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam kamus

besar bahasa Indonesia pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah
di alami (dijalani, dirasai, ditanggung, dsb) sedangkan kerja merupakan
kegiatan melakukan sesuatu. dari uraian tersebut dapat di ketahui bahwa
pengalaman kerja merupakan kegiatan melakukan segala sesuatu yang
pernah di alami oleh seseorang. pengalaman kerja akan dapat memberikan
keuntungan bagi seseorang dalam melaksanakan kerja selanjutnya karena
setidaknya orang tersebut sudah pernah melakukan pekerjaan itu sehingga ia
akan tahu tentang pekerjaan yang akan di hadapi. Pengalaman kerja adalah
proses pembentukan atau keterampilan tentang mode suatu pekerjaan karena
keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.11
Sementara Raranupandojo berpendapat bahwa pengalaman kerja
adalah ukuran tentang lama waktu atau masa yang telah di tempuh seseorang
dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan
dengan baik atu pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan
dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah
dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah di
lakukan selama beberapa waktu tertentu.

11

Manulang, Manajemen Personalia, 1984 (Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 15).
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Pengalaman kerja akan dapat memberikan keuntungan bagi seseorang
dalam melaksanakan kerja selanjutnya karena setidaknya orang tersebut
sudah pernah melakukan pekerjaan itu sehingga ia akan tahu tentang
pekerjaan yang akan di hadapi. seorang karyawan yang memiliki pengalaman
kerja lebih mengerti apa yang harus di lakukan ketika menghadapi masalah.12
b.

Pandangan Islam Tentang Pengalaman Kerja
Pandangan Islam terhadap pengalaman kerja Menurut Sutono bahwa

pandangan Islam terhadap kinerja tidaklah berbeda dengan kinerja menurut
para ilmuan yaitu prestasi kerja artinya sesuatu yang didapat setelah melakukan
suatu pekerjaan. Maka dalam arti sempitnya adalah suat imbalan atau balasan
dari suatu pekerjaan yang telah sesuai dengan nilai – nilai Islam.13
Dalam melakukan suatu hal pekerjaannya haruslah menggunakan segala
kemampuan yang dipunyai oleh manusia sendiri, agar mendapatkan hasil yang
maksimal dan memuaskan. Meururt Syafi’i menjelaskan alasan karena sibuk
dengan beribadah kepada Allah SWT tidaklah pantas untuk dijadikan sebuah
alasan untuk bereha-leha atau bermalas-malasan untuk berikhtiar. Dan tidak
pantas juga bagi setiap orang muslim yang mempunyai kemampuan untuk
berusaha mencari karunia Allah Tetapi dia hanya mengharapkan belas kasihan
dari orang lain. Allah memerintahkan umat muslim untuk mencari rezki yang
halal dan toyib, perintah tersebut harus di sikapi denga sungguhsungguh dalam
mengamalkannya.
12

13

Marwan Asri, Anggaran Perusahaan, kedua (Yogyakarta: BPEF, 2006).
Muhammad Hidayat, pengantar ekonomi syariah, ( Jakarta: Zikrul Media Intelektual,

2010).
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Begitu pula sama halnya dengan kesungguhan untuk mengamalkan setiap
rukun dalam Islam. Berbisnis atau bekerja dengan serius atau sungguh-sungguh
merupakan bagian dari keimanan ke pada Allah dan Rasul-Nya. Dengan
begitum keimanan adalah pernsip dalam berbisnis dan bekerja. Islam
mengangga dalam aktivitas bisnis atau usaha yang tidak didasari keimanan
ialah kezaliman.dengan berikhtiar untuk memperoleh karunia Allah dengan
cara yang halal dan toyib jauh lebih mulia dari pada meminta-minta, meski
pekerjaan itu rendah dalam pandangan manusia.
Dengan tanpa adanya profesionalisme atau skill kemampuan, suatu usaha
akan mengalami kerusakan dan kekolepsaan. Dan juga menyebabkan
menurunnya kualitas dan kuantitas produksi, bahkan sampai pada tidak
kesesuaian manajemen, serta kerusakan alat aat produktivitas. Tetunya akan
memnyebabkan efek domino ke masalah yang lainnya, sebab dalam pelayanan
dan peraktiknya perbankan syariah harus dilakukan oleh sumber daya manusia
yang profesioanl dan ahli yang dikerjakannya.
Tujuan pengalaman kerja menyebutkan bahwa ada berbagai macam
tujuan seseorang dalam memperoleh pengalaman kerja. Adapun tujuan
pengalaman kerja adalah sebagai berikut :
a. Mendapat rekan kerja sebanyak mungkin dan menambah pengalaman
kerja dalam berbagai bidang.
b. Mencegah dan mengurangi persaingan kerja yang sering muncul di
kalangan tenaga kerja.
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Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan
pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai
dengan firman Allah:

Artinya: “Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (AlQashash: 26)14.
c.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalaman kerja
Menurut Manulang yang di maksud pengalaman kerja adalah peroses

pengetahuan atau keterampilan tentang mode suatu pekerjaan karena
keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Foster
menyatakan ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman
tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman
kerja yaitu:15
1) Lama waktu atau masa kerja Ukuran seseorang tantang waktu atau
masa kerja yang telah di tempuh seseorang dapat memahami
tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan degan baik.
2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Pengetahuan
merujuk pada monsep, prinsip prosedur, kebijakan atau informasi
14

Al-Qur’an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.)
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lain yang di butuhkan oleh karyawan. pengetahuan juga mencakup
kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada
tanggung jawab pekerjaan. sedangkan keterampilan merujuk pada
kemampuan fisik yang di butuhkan untuk mencapai atau
menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.
3) Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan Tingkat penguasaan
seseorang dalam pelaksanaan aspek – aspek teknik peralatan dan
teknik pekerjaan.
Dari uraian tersebut dapat di ketahui bahwa seorang yang
berpengalaman akan memiliki gerakan yang mantap dan lancar, gerakanya
berirama, lebih cepat menangapi tanda-tanda, dapat meduga akan timbulnya
kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya, dan bekerja dengan tenang
serta di pengaruhi faktor lainya yaitu: lama/masa kerja seseorang, tingkat
pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki dan tingkat penguasaan
terhadap pekerjaan dan peralatan. oleh karena itu seorang mempunyai
pengalaman kerja adalah seorang yang mempunyai kemampuan jasmani,
memiliki pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja serta tidak akan
membahayakan bagi dirinya bekerja.
d.

Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Pendapatan Keluarga
Pelatihan bagi seorang petani kemiri akan membuat petani itu lebih

dinamis dalam memproduksi hasil pertanian untuk diperdagangkan sehingga
memungkinkan adanya tambahan pendapatan. Selain itu dengan tingkat
pelatihan yang dimiliki, maka wawasan dan pengetahuan mereka tentang tata
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cara pengelolaan kemiri menjadi lebih luas, sehingga mereka menjadi lebih
professional.
Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah
diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan
yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Pengalaman kerja yang
dimiliki secara langsung maupun tidak, memberikan pengaruh kepada hasil
produksi. Semakin lama seseorang mempunyai pengalaman kerja semakin
besar hasil dari produksi dan pendapatan yang diperoleh.16
e.

Pengertian Jam Kerja
Waktu Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat

dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Merencanakan pekerjaanpekerjaan yang akan datang merupakan langkah-langkah memperbaiki
pengurusan waktu. Apabila perencanaan pekerjaan belum dibuat dengan teliti,
tidak ada yang dapat dijadikan panduan untuk menentukan bahwa usaha yang
dijalankan adalah selaras dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya
pengurusan kegiatan-kegiatan yang hendak dibuat, sesorang itu dapat
menghemat waktu dan kerjanya.
Diantara tanda-tanda pengurusan waktu yang tidak efektif ialah karena
terlambat menyiapkan sesuatu, pekerjaan yang dibuat tergesa-gesa, perasaan
tidak mencapai keberhasilan dalam pekerjaan, krisis, surat-surat yang belum
dijawab, panggilan telepon yang dibuat ataupun dijawab, proyek yang penting
atau mendesak yang belum disentuh dan masih banyak lagi pekerjaan16

Suresmiathi, “Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Pengrajin Untuk
Menunjang Pendapatan Pengrajin Ukiran Kayu.”
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pekerjaan yang terpaksa dibuat pada waktu malam untuk menambah waktu
untuk menyiapkannya. Bagi seseorang adalah perlu ada dokumen waktunya
dan tahu kemana arah yang dituju sebelum ia dapat menguruskan waktunya.
Mencatat, merancang dan mengawasi waktu adalah dasar pengurukuran waktu
yang efektif .

f.

Kriteria Jam kerja
Menurut Su’ud kriteria penggunaan waktu kerja yang efektif sebagai
berikut:
1. Membiasakan diri dengan metode penggunaan waktu yang efektif,
Semasa rapat-rapat

yang diadakan supaya mencoba membuat

kesimpulan tentang:
1) Masalah-masalah yang dibicarakan
2) Keputusan-keputusan yang dibuat
3) Tanggung jawab yang diberikan
2. Yakin dalam membuat keputusan
3. Menggunakan waktu senggang untuk menyiapkan pekerjaan-pekerjaan
yang belum selesai
4. Mengatur hal-hal yang hendak dikerjakan sebelumnya memulai suatu
kunjungan atau perjalana
5. Melibatkan

pemimpin

setempat

dalam

kegiatan-kegiatan

dijalankan.
6. Menggunakan sumber yang tersedia untuk menjalankan kerja
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yang

7. Mengkoordinir masa, waktu kegiatan dijalankan.
g.

Pengaruh Jam Kerja Terhadap Pendapatan Keluarga
Jam kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan, hal

ini dikarenakan pengrajin batu bata yang memiliki banyak jam kerja. Jam kerja
dalam penelitian ini adalah jumlah atau lamanya waktu yang dipergunakan ibu
rumah tangga untuk bekerja sebagai buruh tani kemiridi desa pemunduruan
kumpe ulu.
Human capital sebagai hasil dari keterampilan, pengetahuan dan
pelatihan yang dimiliki seseorang, termasuk akumulasi investasi meliputi
aktivitas pendidikan, job training dan migrasi. Sedangkan pekerja dengan
separuh waktu akan memperoleh lebih sedikit human capital. Hal ini
disebabkan oleh sedikit jam kerja dan pengalaman kerja. Dengan
meningkatnya pengalaman dan jam kerja akan meningkatkan penerimaan di
masa akan datang.
Selain faktor modal dan lama usaha, tingkat pendapatan pedagang juga
ditentukan oleh lamanya waktu operasi atau jam kerja. Jam kerja merupakan
lama waktu yang digunakan untuk menjalankan usaha, yang dimulai sejak
persiapan sampai usaha tutup. Hasil penelitian yang di lakukan oleh rosetyadi
artistyan membuktikan adanya hubungan langsung antara jam kerja dengan
tingkat pendapatan. yaitu jika waktu yang dicurahkan untuk bekerja semakin
banyak, maka penghasilan yang diperoleh pun semakin banyak, begitu pula
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sebaliknya. Yang diaman Setiap penambahan waktu kerja

akan makin

membuka peluang bagi bertambahnya omset penjualan.17
h.

Pengertian Pendapatan
Pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam perekonomian yang

berperan meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi
barang dan jasa. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis
pekerjaannya.18 Pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang dan
perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya.
Bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain
sebagainya. Dalam analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya
dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang
berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja
dan modal yang masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga/laba
secara berurutan.19
pendapatan adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari
hasil sumbangan,baik tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan
memperoleh balas jasa. Pendapatan menunjukan seluruh uang atau hasil
material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang
diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada

17

Muhammad Burhanudin, “Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Jember 2015,” t.t., 79.
18
Wahyu Fitriani Gunawan, “Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja Dan
Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja PegawaI (Effect of Competence, Work” 1, no. 2 (2017):
9.
19
Youdhi Prayogo, Pengaruh Pembiayaan Pemberian Modal Kerja Dan Pelatihan
Terhadap Peningkatan Pendapatan Perempuan (Studi Ikatan Wanita Pengusaha Kota Jambi
pdf,'t.t.17

19

suatu kegiatan ekonomi. Disposable income adalah pendapatan yang diterima
oleh seseorang yang sudah siap untuk dibelanjakan atau konsumsi
penerimanya. Pendapatan ini merupakan hak mutlak bagi penerimanya.20
Sumber utama pendapatan bagi pekerja wanita adalah upah dan
tunjangan-tunjangan

kesejahteraan

lain

yang

diperoleh

oleh

pekerja.

Sebagaimana diketahui regulasi pemerintah untuk mengatur UMR tetapi
kondisi demikian tentunya akan sangat sulit diterapkan pada industri-industri
kecil atau menengah dimana jam kerja dalam sehari masih jauh di bawah
standar jam kerja. Upah dalam industri kecil dan menengah semata.
Konsep rumah tangga menunjuk pada arti ekonomi dari satuan keluarga,
seperti bagaimana keluarga itu mengolah kegiatan ekonomi keluarga,
pembagian kerja dan fungsi, kemudian berapa jumlah pendapatan yang
diperoleh atau konsumsinya serta jenis produksi dan jasa yang dihasilkan. Jika
keluarga semakin besar, membuka kesempatan bagi pencari pendapatan
(income earner) akan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan
keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif menunjukan
adanya korelasi positif yang erat antara banyaknya pencari pendapatan dengan
tingkat pendapatan.
Kontribusi pendapatan dari satu jenis kegiatan terhadap total pendapatan
rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan
dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Stabilitas pendapatan rumah tangga

20

Rafiqoh Ferawati, Pengaruh Modal Usaha Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan
Kerajinan Tangan Tas Rajut Di Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lincir, pdf,'t.t 2019.
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cenderung dipengaruhi

dominasi

sumber-sumber pendapat.

Jenis-jenis

pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian umumnya tidak terkait
dengan musim dan dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun.21
i.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan
Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan

usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan
pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka
makin tinggi pula tingkat pendapatanya, kemudian juga tingkat pendapatan
sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga
kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainya.
Menurut Nazir pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan
tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh
beberapa faktor tersebut.22
Menurut Arfida BR berbagai tingkat upah atau pendapatan terkait dalam
struktur tertentu yaitu:
1.

Sektoral Struktur upah sektoral mendasarkan diri pada kenyataan
bahwa kemampuan satu sektor berbeda dengan yang lain. Perbedaan
karena alasan kemampuan usaha perusahaan. Kemampuan finansial
perusahaan ditopang oleh nilai produk pasar.

21

Gunawan.
Munawaroh, Wahyuningsih, dan Awami, “Kontribusi Buruh Wanita Penyadap Karet
Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus di PTPN IX Kebun Balong/Beji-Kalitelo
Afdelling Ngandong Kabupaten Jepara).”
22
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2.

Jenis jabatan Dalam batas-batas tertentu jenis-jenis jabatan sudah
mencerminkan jenjang organisatoris atau keterampilan. Perbedaan
upah karena jenis jabatan merupakan perbedaan formal.

3.

Geografis Perbedaan upah lain mungkin disebabkan karena letak
geografis pekerjaan. Kota besar cenderung memberikan upah yang
lebih tinggi dari pada kota kecil atau pedesaan.

4.

Keterampilan Perbedaan upah yang disebabkan keterampilan adalah
jenis perbedaan yang paling mudah dipahami. Biasanya jenjang
keterampilan sejalan dengan jenjang berat-ringannya pekerjaan.

5.

Seks Perbedaan diakibatkan jenis kelamin, di mana seringkali upah
golongan wanita lebih rendah daripada apa yang diterima lakilaki,
ceteris paribus.

6.

Ras Meskipun menurut hukum formal perbedaan upah karena ras
tidak boleh terjadi, namun kenyataannya perbedaan itu ada. Hal ini
mungin karena produk kebudayaan masa lalu, sehingga terjadi stereo
type tenaga menurut ras atau daerah asal.

7.

Faktor lain Daftar penyebab perbedaan ini mungkin dapat dapat
diperpanjang dengan memasukan faktor-faktor lain, seperti masa
hubungan kerja, ikatan kerja dan lainnya.23

G.

Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian

yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian
23

Farida Ayu Fitria, “FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA 2008,” t.t., 96.

22

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan di laksanakan oleh
peneliti dan telah diringkas dalam table sebagai berikut :
Table1 1.5
Tinjauan Pustaka
N
NAMA
O TAHUN
1 Rosetyadi
Artistyan
Firdausa
2013

JUDUL
METODE
PENELITIAN
" pengaruh modal Kuntitatif
awal, lama usaha
dan jam kerja
terhadap
pendapatan
pedagang kios di
pasar
bintoro
demak”

2

“Analisis

Farida
Ayu Fitria

Partisipasi
Kontribusi

Kuntitatif
Dan

24

HASIL PENELITIAN
Variabel modal awal,
lama usaha dan jam kerja
berpengaruh
terhadap
jumlah
pendapatan
pedagang kios di pasar
Bintoro Demak. Pengaruh
ketiga variabel tersebut
cukup
besar
yang
ditunjukkan oleh nilai
koefisien
determinasi
(adjusted R2) sebesar
0,709. Dengan demikian
variasi
pendapatan
pedagang Pasar Bintoro
Demak
sebesar
70,9
persen dijelaskan oleh
variabel jumlah modal
awal, lama usaha dan jam
kerja sedangkan sisanya
29,1 persen dipengaruhi
oleh variabel lain diluar
persamaan
yang
digunakan
dalam
penelitian ini. Variabel
modal awal, lama usaha
dan jam kerja secara
bersama-sama (simultan)
berpengaruh positif secara
signifikan terhadap jumlah
pendapatan
pedagang
pasar Bintoro Demak.24
Hasil
penelitian
menunjukkan
model
fungsi partisipasi tenaga

Rosetyadi Artistyan Firdausa, “Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas
Diponegoro Semarang,” t.t., 61.

23

3

2008

Pendapatan
Tenaga
Kerja
Wanit
Pada
Industri
Kecil
Krupuk Kedelai
Di
Kecamatan
Tuntang
Kabupaten
Semarang “

Baharudin
2015

“Pengaruh
Kuntitatif
Modal,
Tenaga
Kerja, Jam Kerja
Dan
Jumlah
Produksi
Terhadap
Pendapatan
Di
Ud. Warga Teknik
Nagari
Air
Bangis,
Kecamatan
Sungai Beremas”

25

kerja wanita pada industri
kecil krupuk kedelai di
Kecamatan
Tuntang
Kabupaten
Semarang
adalah : Y= 208,941 +
1,276 X1 + 0,038 X2 –
24,105 X3 + 7,769 X4 +
0,657 X5 – 0,000038 X6 –
0,734
X7.
Secara
bersama-sama diperoleh
bahwa semua variabel
yang diteliti yaitu jumlah
anggota rumah tangga,
upah, jumlah anak balita,
pendidikan, umur, total
pendapatan rumah tangga,
dan jumlah waktu luang
berpengaruh
nyata
25
terhadap partisipasi
Jam kerja berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap pendapatan di
UD. Warga Teknik Nagari
Air Bangis, Kecamatan
Sungai Beremas. Hal ini
dibuktikan dengan nilai
koefisien regresi sebesar
0,875.
Angka
ini
signifikan karena nilai
sebesar 2,678 > α 0,05
(1,79588)
dengan
demikian dapat dikatakan
bahwa terdapat pengaruh
yang positif dan signifikan
antara jam kerja terhadap
pendapatan di UD. Warga
Teknik Nagari Air Bangis,
Kecamatan
Sungai
Beremas. Artinya jika jam
kerja naik sebesar satu
satuan, maka pendapatan
akan naik sebesar 0,875
untuk setiap satuannya.
Berdasarkan
pengujian

Fitria, “Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008.”

24

4

Suresmiat
hi
2012

“Pengaruh
Kuntitatif
Pengalaman
Kerja Terhadap
Produktivitas
Pengrajin Untuk
Menunjang
Pendapatan
Pengrajin Ukiran
Kayu.”

5

Andi
Samsir
2017

“Pengaruh Modal Kuntitatif
Awal,
Lama
Usaha, Dan Jam
Kerja Terhadap
Pendapatan
Pedagang Kayu
Glondong
Di
Kelurahan
Karang
Kebagusan
Kabupaten
Jepara”

26

hipotesis
yang
telah
dilakukan diperoleh hasil
bahwa modal, tenaga
kerja, jam kerja dan
jumlah.26
Hasil
analisis
menunjukkan
bahwa
pengalaman
kerja
berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
produktivitas
pengrajin
dengan nilai β yaitu 0,621.
Teknologi
berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap
produktivitas
pengrajin dengan nilai β
yaitu0,557. Pengalaman
kerja berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
pendapatan
pengrajin
dengan nilai β 0,715.
Sedangkan teknologi tidak
berpengaruh
terhadap
pendapatan dengan nilai β
yaitu
-0,451.
Dan
pengalaman
kerja
berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
pendapatan dengan nilai β
yaitu 0, 477.27
Hasil
penelitian
menunjukan bahwa data
terdistribusi secara normal
dan
tidak
diperoleh
penyimpangan.
Berdasarkan perhitungan
SPSS 16.0, diperoleh nilai
F sebesar 16,308 dengan
signifikansi
0,000
menunjukkan
kurang
0,05,. Hasil uji koefisien
determinasi
diperoleh

Burhanudin, “Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember 2015.”
27
Suresmiathi, “Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Pengrajin Untuk
Menunjang Pendapatan Pengrajin Ukiran Kayu.”

25

6

variabel modal awal, lama
usaha dan jam kerja dapat
menjelaskan
variabel
pendapatan sebesar 47,4
% dan sisanya 52,6%
dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.28
Nova
“Pengaruh
Kuntitatif
Hasil
penelitian
Kasmita
Pengalaman
menunjukkan bahwa dan
Kerja
Dan
pengalaman
kerja
Pendidikan
berpengaruh secara nyata,
Terhadap
sedangkan
pendidikan
Pendapatan
tidak berpengaruh secara
Karyawanpt.Socfi
nyata terhadap pendapatan
ndoseumanyam
karyawan PT. Socfindo
Kabupaten Nagan
Seumanyam.
Pengaruh,
Raya”
pengalaman kerja, dan
pendidikan
terhadap
pendapatan karyawan PT.
Socfindo
Seumanyam
dapat diketahui dari nilai
Regresi Linear Berganda
untuk variabel jam kerja
X1(0,246)
pengalaman
kerja X2 (0,193) dan
pendidikan.Disarankan
kepada
perusahaan
perkebunan PT. Socfindo
Seumanyam
hendaknya
lebih
memperhatikan
tingkat
pendapatan
karyawan
dalam
memenuhi
kebutuhan
hidup29
Penulis memilih penelitian dengan judul Pengaruh pengalaman kerja Dan

Jam Kerja ibu rumah tangga Pada Usaha Tani Kemiri Dalam Meningkatkan
Pendapatan Keluarga. Judul penelitian-penlitian yang telah dipaparkan diatas
memiliki kemiripan dengan penelitian yang diajukan peneliti, yaitu sama
28

Andi Samsir, “Economics, Social, and Development Studies,” t.t., 14.
Nova Kasmita, Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan
Karyawan PT SOXFINDOSEUMANYAN Kabupaten Nagan Raya 2014
29
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fokusnya dengan pendapatan rumah tangga tetapi penelitian-penelitian di atas
lebih menekankan kepada hasil dari rumah tangga yang berkeja sampingan,
sedangkan peneliti lebih menekankan kepada pengalaman kerja dalam
perspektif islam dan jam kerja dalam upaya untuk peningkatan pendapatan
keluaraga terhadap usaha tani kemiri di desa Pemunduran Kecamatan Kumpeh
Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
H.

Kerangka Pemikiran
Kehidupan manusia melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan

hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pemenuhan kebutuhan. Jumlah
kebutuhan manusia tidak terbatas, biasanya manusia tidak pernah merasa puas
dengan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka capai. Upaya
yang

dilakukan

manusia

dalam

pemenuhan

kebutuhan

berbeda-beda

dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis.
Lingkungan sangat berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kebutuhan, karena
lingkungan akan memiliki nilai guna jika dimanfaatkan oleh manusia. di desa
Pemunduran Kecamatan Kumpeh Ulu merupakan wilayah penghasil kemiri
terbesar di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagian besar masyarakat bertahan hidup
dengan menggeluti bidang pertanian baik sebagai pemilik lahan atau petani,
buruh tani maupun buruh harian lepas.
disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:
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Berdasarkan uraian diatas, maka

Gambar 1:1
Kerangka Pemikiran
PENGALAMAN KERJA

H1

(X1)

PENDAPATAN
KELUARGA

JAM KERJA

H2

(Y)

(X2)

H3
Berikut Hipotesis Dalam Penelitian ini:
H1 : Pengalaman Kerja Bepengaruh Secara Parsial Terhadap Pendapatan
Keluarga
H2 : Jam Kerja Bepengaruh Secara Parsial Terhadap Pendapatan Keluarga
H3 : Pengalaman Kerja Dan Jam Kerja Bepengaruh Terhadap Pendapatan
Keluarga
I.

Hipotesis
Dalam penelitian ini ada jua jenis hipotesis yang sering kali haru dibuat

oleh peneliti, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengujian
hipotesis penelitian merujuk pada menguji apakah hipotesis tersebut betul
terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang ada di dalam
hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti, begitupun
sebaliknya. Sementara itu pengujian hipotesis statistik berarti menguji apakah

28

hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti. Berdasarkan data
sampel tersebut dapat dilakukan pada populasi atau tidak.
J.

Uji Statistik
Uji statistik peneltian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Ho : Diduga pengalaman kerja dan jam kerja tidak berpengaruh secara
simultan terhadap pendapatan keluarga
Ha : Diduga pengalaman kerja dan jam kerja berpengaruh secara
simultan terhadap pendapatan keluarga
2. Ho : Diduga pengalaman kerja tidak berpengaruh secara parsial
terhadap pendapatan keluarga.
Ha : Diduga pengalaman kerja berpengaruh secara parsial terhadap
pendapatan keluarga
3. Ho :Diduga jam kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap
pendapatan keluarga.
Ha : Diduga pengalaman kerja berpengaruh secara parsial terhadap
pendapatan keluarga.
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BAB II
METODE PENELITIAN
a.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif
merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis,
terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain
penelitiannya30. Menurut Sugiyono (metode penelitian kuantitatif dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,
teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan
untuk mendeskripsikan objek penelitian atupun hasil penelitian.
b.

Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam

jenis data primer. Menurut Umar data primer merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, sedangkan data
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara31. Dalam penelitian ini data primer
yang dikumpulkan diperoleh melalui survei hasil kuesioner yang disebar
30

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 2009).

30

kepada petani kemiri di Desa Pemunduruan kecamtan kumpeh Ulu
c.

Populasi Dan Teknik Penentuan Sampel
Menurut Sugiyono mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.32 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa
pemunduran, sedangkan sampel dalam peneltian ini adalah petani kemiri
dengan teknik penentuan sampel yaitu menggunakan rumus Solvin sebagai
berikut :

Di mana

:

n

: Sampel

N

: Jumlah Populasi

E

: error (kesalahan yang diterima)

Dengan menggunakan margin error sebesar 5%, maka jumlah sampel
yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

32

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D.

31

N = 91,11 => 100 responden
Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 100 orang. Jumlah responden
sebanyak 100 orang tersebut dianggap sudah representatif karena sudah
melebihi jumlah dari batas minimal sampel.
d.

Defenisi Operasional
Tabel 1.4
Definisi Operasional

N

Variabel

Definisi Variabel

Pengalaman

Pengalaman

Indikator

Skla Ukur

o
1

Kerja
(X1)

Kerja 1. Pengetahuan

merupakan

kegiatan

melakukan

segala

yang

tekah melalui

dimiliki

sesuatu yang pernah di 2. Lama
alami oleh seseorang.

angket
waktu/ (kuesioner)

masa kerja

pengalaman kerja akan 3. Kemampuan
dapat

memberikan

keuntungan

bagi

seseorang

dan

Diukur

menggunakan
skala likert 1-

keahlian 6 Poin

yang dimiliki

dalam Tanggung

melaksanakan

kerja Jawab.33

selanjutnya

karena

setidaknya

orang

tersebut sudah pernah
melakukan

pekerjaan

itu sehingga ia akan
tahu tentang pekerjaan
yang akan di hadapi.

33

“ANALISIS PENGARUH MODAL, JAM KERJA, DAN PENGALAMAN.pdf,” t.t.
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2

Jam Kerja

Jam

(X2)

waktu yang digunakan
Ibu

kerja

rumah

sewaktu
menjadi

adalah 1. Jumlah Jam
Kerja Perhari

Diukur
melalui

tangga 2. Ekonomi

angket

bekerja

Keluarga

(kuesioner)

menjadi alasan

menggunakan

dalam

skala likert 1-

pertambahan

6 Poin

buruh

tani

kemiri.

jam kerja
3. Jumlah jam
kerja
berpengaruh
terhadap
pendapatan
yang
diperoleh34.
3

Pendapatan

Pendapatan

Ibu Rumah

uang, barang – barang

Tangga

materi atau jasa yang 2. Pendapatan

angket

diterima

(kuesioner)

(Y)

adalah 1. Pendapatan

atau

bertambah

Pokok

Tambahan

selama 3. Distribusi

jangka waktu tertentu.

Pendapatan

Yang berperan penting 4. Beban
dalam

meningkatkan

Diukur
melalui

menggunakan
skala likert 16 Poin

keluarga yang
ditanggung.35

derajat hidup

34

Wike Anggraini, Pengaruh Modal Jam kerja dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan
Usaha Mikro Kecil Menengah, 2019
35
Lisa Aprilia Pengaruh Pendapatan Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan
Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tabgga Miskin Dalam Persepktif Ekonomi Islam

33

e.

Instrument Pengumpulan Data
Instrumen

pengumpulan data

adalah alat

yang

digunakan

untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian
1.

Angket (Kuesioner)
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan
kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet36.
Adapun skala yang digunakan adalah skala Likert untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena
sosial. Jawaban setiap item yang menggunakan Skala Likert mempunyai
gradasi yang sangat positive sampai negative, dan untuk keperluan analisis
kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi skor diantaranya :
SS

: Sangat Setuju

(5)

S

: Setuju

(4)

KS

: Kurang Setuju

(3)

TS

: Tidak Setuju

(2)

STS

: Sangat Tidak Setuju

(1)

2.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan

data sekunder yang telah tersedia dalam perpustakaan, dari instansi yang
diteliti atau dari tempat lain berupa dokumen-dokumen resmi seperti grafik
36

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D.

34

dan arsip. Sementara data yang diperoleh dari sumber pustaka berupa
bahan-bahan referensi, buku-buku, artikel, dan sebagainya yang sesuai
dengan masalah yang dikaji.
f.

Metode Analisis Data
Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui

pengukuran variabel-variabel dalam penelitian dengan angka dan melakukan
analisis data dengan prosedur statistik37. Analisis kuantitatif terdiri dari uji
kualitaas data dan uji asumsi klasik.
1.

Uji kualitas Data
Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat

konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen
penelitian berupa kuesioner. Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini
dapat dilakukan dengan uji validitas dan uji realibilitas.
a) Uji Validitas
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsinya. Alat
ukur yang valid berarti alat ukur tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang hendak diukur. Tinggi rendahnya validitas
ditentukan oleh satu angka yang disebut dengan koefisien validitas.
Validitas dilakukan dengan cara membandingkan r-hitung dan r-tabel
dengan ketentuan:
1)

Jika r-hitung > r-tabel, maka data valid;
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Ghozali Imam, Aplikasi Analisis Multtivariate Dengan Program IBM SPSS 19
(Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
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2)

Jika r-hitung < r-tabel, maka data tidak valid.
Pengujian

reliabilitas

dilakukan

dengan

menggunakan

nilai

Crobanch Alpha melalui program komputer yaitu SPSS 22 for windows
b) Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau
konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban
seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai
Cronbach Alpha di atas 0,6. Pengujian alpha akan dilakuakan pada tiap
bagian variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dapat
dilakukan dengan bantuan program SPSS 22 for windows.
2.

Statistik Deskriftif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang

dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,
sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).
3.

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear

berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas,
uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Adapun uji autokorelasi tidak
dilakukan dalam penelitian ini, karena data yang akan diikumpulkan dan diolah
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merupakan data cross section (data lintas individu) bukan data time series (data
lintas waktu).
a.

Uji Normalitas
Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai

residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara normal atau tidak.
Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi
secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat
penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal Probability Plot of
Regression standarlized residual atau Skewness & Kurtosis. Uji normalitas
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan grafik
Normal Probability Plot of Regression standarlized residual. Distribusi
normal akan membentuk garis lurus diagonal dan ploting data residual akan
dibandingkan dengan garis diagonalnya. Menurut Ghozali bahwa dasar
pengambilan keputusan untuk uji normalitas dengan Probability Plot yaitu
sebagai berikut:
1)

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah
diagonal atau grafik histrogramnya menunjukkan distribusi normal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2)

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah
diagonal atau grafik histrogramnya tidak menunjukkan distribusi
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b.

Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
37

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika
ditemukan

korelasi

antarvariabel

independen,

maka

adanya

masalah

multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak menimbulkan
masalah multikolinearitas.38 Metode pengujian yang paling sering digunakan
dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada
model regresi.
Menurut Ghozali bahwa dasar pengambilan keputusan untuk uji
multikolinearitas adalah sebagai berikut:
1)

Jika nilai Tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih
kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

2)

Jika nilai Tolerance variabel lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih
besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas.

c.

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain. Menurut Ghozali bahwa jika varian data residual satu pengamatan ke
pengamatan lain
berbeda

tetap,

maka

disebut

homokedastisitas

dan

jika

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Dalam

penelitian

ini,

untuk

mendeteksi

ada

atau

tidaknya

heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik Scatter Plot. Adapun dasar
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Aplikasi Analisis Multtivariate Dengan Program IBM SPSS 19.
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pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:
1)

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

2)

Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan
di

bawah

angka

0

pada

sumbu

Y,

maka

tidak

terjadi

heteroskedastisitas.
4.

Analisis Regresi Linier Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis liner berganda dengan persamaan:
Y = a + b1X1+ b2X2+e
Keterangan:
Y
a
b1
b2
X1
X2
e

= Pendapatan Keluarga
= Konstanta
= Koefisien
= Koefisien
= Pengalaman Kerja
= Jam Kerja
= eror

5.

Uji Hipotesis

a.

Koefisien Determinasi
Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen, jika R2 = 100% berarti variabel
independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, demikian
sebaliknya jika R2 = 0 berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen. Nilai R2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin
cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai
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R2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk
menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai
koefisien determinasi adalah sebagai berikut:
a) Nilai R2 harus berkisar 0 sampai 1 ( 0 < R2 < 1)
b) Blia R2 = 1 berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel
independen menjelaskan variabel dependen.
c) Bila R2 = 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel
independen terhadap variable dependen.
Oleh karena dalam analisis regresi berganda menggunakan lebih dari satu
variabel independen, maka nilai yang diambil adalah nilai Adjusted R-Square.
b.

Uji F (Uji Simultan)
Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui apakah mengetahui

apakah

semua

variable

independen

secara

simultan

(bersama-sama)

mempengaruhi terhadap variable dependen. Langkah-langkah pengujiannya
adalah sebagai berikut:
1) Perumusan hipotesis
H0 = pengalaman kerja dan jam kerja tidak berpengaruh terhadap
pendapatan keluarga.
Ha1 = pengalaman kerja dan jam kerja berpengaruh terhadap
pendapatan keluarga.
2) Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 untuk
menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
diterima atau ditolak.
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3) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis: Jika PValue > 0,05 = menerima H0 dan menolak Ha
Jika P-Value < 0,05 = menolak H0 dan menerima Ha
4) Pengambilan keputusan.

c.

Uji t (Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable independen

secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variable dependen.
Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:
1) Perumusan hipotesis
H0 = pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan
keluarga.
Ha1 = pengalaman kerja berpengaruh terhadap pendapatan keluarga.
H0 = jam kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan keluarga.
Ha2 = jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan keluarga.
2) Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 untuk
menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
diterima atau ditolak.
3) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis: Jika PValue > 0,05 = menerima H0 dan menolak Ha
Jika P-Value < 0,05 = menolak H0 dan menerima Ha
4) Pengambilan keputusan
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K.

Sistematika Penulisan
BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan
kegunaan penelitian. Selain itu pula, berisi tentang landasan
teori yang melandasi penelitian ini. Selain itu juga terdapat
penelitian terdahulu sebagai bahan referensi bagi penelitian ini,
juga terdapat kerangka penelitian untuk memperjelas maksud
penelitian dan penentuan hipotesis awal penelitian yang akan
diuji.
BAB II : Merupakan metode penelitian, di dalamnya diulas mengenai
variable penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber
data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.
BAB III : Merupakan gambaran umum tempat penelitian. Sejarah
Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan
Prasarana.
BAB IV : Merupakan hasil dan pembahasan, berisi tentang deskripsi
obyek

penelitian,

gambaran

singkat

variable

penelitian,

karakteristik responden, estimasi model, analisis data dan
pembahasan mengenai hasil analisis dari obyek penelitian
(interpretasi hasil).
BAB V : Penutup,

menyajikan

diperoleh dari pembahasan.
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secara

singkat

kesimpulan yang

BAB III
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
A.

Sejarah Desa Pemunduruan
Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi

Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12
Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota
Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan
Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis wilayah yang
cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal ini memberikan
keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki
peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan kota Jambi,
seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa.
Daerah budidaya kemiri yang utama untuk wilayah Indonesia dapat
dijumpai di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur,
dengan luasan total mencapai 205.532 ha (Direktorat Budidaya Tanaman
Tahunan 2008). Menurut sensus pertanian tahun 2015, seperti yang dilaporkan
oleh Departemen Kehutanan dan Badan Statistika Nasional (2019), provinsi
dengan jumlah tanaman kemiri rakyat terbesar adalah Nusa Tenggara Timur
dan Sumatera Utara, dimana jumlah pohon yang dibudidayakan rakyat
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dimasing-masing provinsi tersebut dilaporkan sebanyak lebih dari 2 juta pohon.
Berbagai kajian menjelaskan bahwa faktor dominan yang menyebabkan hasil
tanaman kemiri rendah adalah alokasi waktu yang kurang dari pemilik tanaman
kemiri. Kegiatan pemeliharaan tanaman jarang dilakukan serta tidak adanya
upaya-upaya pembudidayaan tanaman, menyebabkan produktifitas yang di
hasilkan rendah. Alokasi waktu yang kurang, disebabkan karena sebagian besar
dari mereka memanfaatkan waktunya untuk mencari nafkah disektor lain.
Dalam konteks pengelolaan hutan kemiri pengambilan keputusan oleh
perempuan lemah dibandingkan laki-laki padahal pelibatan perempuan sangat
berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan keluarga. (Agusnawati, 2006).
Usaha memperlancar arus barang/jasa dari produsen ke konsumen merupakan
faktor yang tidak boleh diabaikan dengan memilih saluran distribusi yang tepat
yang akan digunakan dalam rangka penyaluran barangbarang/jasa dari
produsen ke konsumen. Proses pengaliran barang pertanian dari produsen ke
konsumen terdapat pedagang yang turut membantu proses pengaliran tersebut,
sehingga harga jual dipasar mengalami perubahan dari harga yang diberikan
oleh petani dengan harga yang diberikan pedagang dipasar (terjadi kenaikan
harga),
Desa Pemunduran merupakan salah satu desa di Kecamatan Kumpe Ulu,
Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki potensi penghasil kemiri. Salah satu
hal yang sangat berpengaruh kepada pendapatan petani kemiri dalam segi
pemasarannya adalah pola pemasaran yang digunakan oleh petani kemiri.
Setiap pola pemasaran memiliki tingkat harga yang berbeda sehingga
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memberikan

keuntungan

yang

berbeda.

Keuntungan

yang

diperoleh

dipengaruhi oleh tingkat harga yang diterima oleh petani. Tingkat harga yang
diterima oleh petani selanjutnya dipengaruhi oleh efisiensi pemasaran. Adanya
pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani, pengumpul dan pedagang
menyebabkan penurunan minat petani kemiri untuk memasarkan kemiri
B.

Batas dan Luas Wilayah
Desa

ada
Ha

Pemunduran

merupakan

salah

satu

dari

18

desa

diwilayah Kecamatan Kumpeh Ulu, dengan luas wilayah

yang
± 663

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

> Sebelah Utara berbatasan dengan

: Desa Kemingking

> Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Desa Kasang Kota Karang

> Sebelah Timur berbatasan dengan

: Desa Lopak Alai

> Sebelah Barat berbatasan dengan

: Desa Pudak

Secara administratif Desa Pemunduran atas Dua Dusun, yaitu

Dusun I

dan Dusun II, Dusun I meliputi wilayah Rt 01 , Rt 02, Rt 03, Rt 04, Rt 05 dan
Dusun II meliputi wilayah Rt 06 dan Rt 07.
Secara Geografis Kecamatan Kumpeh Ulu terletak antara 10 511 Lintang
Selatan sampai dengan 20 011 Lintang Selatan dan diantara 1030 151 Bujur
Timur sampai dengan 1040 301 Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi
merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut
antara lain :
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Tabel 3.1
Ketinggian Permukaan Laut Desa Pemunduruan
0

-

100

Meter

=

11,80

%

11

-

100

Meter

=

23,70

%

101

-

300

Meter

=

4,50

%

Sumber: Badan Pusat Statistik
Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata
sepanjang tahun rata-rata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16
hari hujan. Temperatur rata-rata 32 C dengan variasi Temperatur antara musim
hujan dengan kemarau relatif kecil.
Tabel 3.2
Rentang Usia Desa Pemunduran
No

Rentang Usia

Desa Pemunduran

(%)

(Thn)

(Org)

1

0-14

453

22,55

2

15-64

786

64,22

3

≥ 65

39

13,23

1278

100

Total

Berdasarkan Tabel di 3.2 diketahui bahwa penduduk Desa Pemunduran
didominasi oleh penduduk usia 15-64 tahun. Penduduk usia produktif
mencapai (64,22%). Luas lahan petani kemiri di desa Pemunduran dalam
penelitian ini yang dimiliki oleh responden (petani karet) di dua desa penelitian
adalah 1,38 hektar dari keseluruhan luas lahan responden. Lahan yang
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digunakan oleh petani responden dalam berusaha tani kemiri adalah lahan kering
dengan status lahan milik sendiri. Penyiangan gulma oleh petani dilakukan dengan
cara manual, biasanya dilakukan dengan bantuan sabit dan cangkul.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Data Responden
Karakteristik data responden berdasarkan data tentang jenis kelamin dan usia.
Adapun selengkapnya sebagai berikut:
1.

Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Karakterisitik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada
tabel 4.1 dibawah ini:
Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase

Laki-Laki

65

65%

Perempuan

35

35%

Jumlah

100

100%

Sumber : Data Primer
2.

Karekteristik Responden Berdasarkan Usia
Karakterisitik responden berdasarkan Usia dapat dilihat pada tabel 4.2
dibawah ini:
Tabel 4.1
Usia Responden
Usia

Frekuensi

Persentase

< 25 Tahun

20

20%

27-35 Tahun

40

40%
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38-45 Tahun

25

25%

> 50 Tahun

5

5%

Jumlah

100

100%

Sumber : Data Primer
B. Hasil Analisis Data
1. Uji Validitas
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut. Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya dengan
membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. rhitung > rtabel jika rhitung lebih
besar dari rtabel maka butir pertanyaa/pernyataan tersebut dikatakan valid.
a. Pengalaman Kerja (X1)
Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Pengalaman Kerja (X1)
Item Pertanyaan

r hitung

r tabel

Keterangan

P1

0,598

0,196

Valid

P2

0,577

0,196

Valid

P3

0,565

0,196

Valid

P4

0,503

0,196

Valid

P5

0,541

0,196

Valid

Sumber : Hasil Olah Data
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Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.3 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan
kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan Pengalaman
Kerja (X1) dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
b. Jam Kerja (X2)
Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Jam Kerja (X2)
Item Pertanyaan

r hitung

r tabel

Keterangan

P1

0,634

0,196

Valid

P2

0,718

0,196

Valid

P3

0,619

0,196

Valid

P4

0,483

0,196

Valid

P5

0,327

0,196

Valid

Sumber : Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan
kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan Jam Kerja
(X2) dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
c. Pendapatan Keluarga (Y)
Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Pendapatan Keluarga (Y)
Item Pertanyaan

r hitung

r tabel

Keterangan

P1

0,634

0,196

Valid
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P2

0,718

0,196

Valid

P3

0,619

0,196

Valid

P4

0,483

0,196

Valid

P5

0,327

0,196

Valid

Sumber : Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan
kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan Pendapatan
Keluarga (Y) dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
2. Uji Reabilitas
Realibilitas adalah alat ukur mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan
dikatakan realibel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap
pertanyaan/pernyataan adalah konsisten. Suatu konstruk atau variabel
dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.39
Tabel 4.6
Hasil Uji Reabilitas Pengalaman Kerja (X1)

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Based on Standardized
Cronbach's Alpha

Items

,626

N of Items
,699

39

6

Khaidir, PengaruhLabelisasi Halal, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Restoran CFC Abadi Jambi, 2017, UIN
STS Jambi, hlm. 67
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Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac’s Alpha sebesar 0,786. Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
pernyataan dari Pengalaman Kerja (X1) teruji reliabilitasnya sehingga
dinyatakan relibel.
Tabel 4.7
Hasil Uji Reabilitas Jam Kerja (X2)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
,620

N of Items
,697

6

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac’s Alpha sebesar 0,786. Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
pernyataan dari Jam Kerja (X2) teruji reliabilitasnya sehingga dinyatakan
relibel.
Tabel 4.8
Hasil Uji Reabilitas Pendapatan Keluarga (Y)

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Based on
Cronbach's Alpha

Standardized Items

,564

,649
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N of Items
6

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac’s Alpha sebesar 0,786. Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
pernyataan dari Pendapatan Keluarga (Y) teruji reliabilitasnya sehingga
dinyatakan relibel.
3.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan

hasil uji normalitas seperti terlihat pada gambar 4.1

diatas diketahui bahwa ada data menyebar disekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, model regresi memenuhi
asumsi normalitas
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b. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients

a

Standardi
Unstandardi

zed

95,0%

zed

Coefficient

Confidence

Coefficients

s

Interval for B

Std.
Model
1

(Constant)

B

Error

1,50
4

Pengalama
n_Kerja
Jam_Kerja

Beta

t

7

,235

,064

,313

,421

,087

,413

3,66
7
4,83
2

Correlations

Lower

Upper

Zero-

Bound

Bound

order

,000

,690

2,318

,000

,108

,362

,000

,248

,594

Sig.

3,66

,410

Collinearity
Statistics
Tolera
Partial

Part

nce

,392

,349

,307

,964

,473

,440

,405

,964

a. Dependent Variable: Pendapatan_Keluarga

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai
Tolerance >0,1 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikoliniearitas.
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VIF

1,03
8
1,03
8

c. Uji Heteroskedastisitas
Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas

Analisis hasil gambar diatas didapatkan titik-titik menyebar dibawah
dan diatas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur, jadi
kesimpulannya variabel bebas diatas tidak terjadi heteroskedastisitas atau
bersifat homoskedastisitas.
4. Uji Hipotesis
a. Uji Regresi Linear Berganda
Metode analisis data yang digunakan dalam penenitian ini adalah
analisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Tujuannya yaitu
untuk menguji hubungan sekaligus pengaruh dari variabel bebas
(independent variable) terhadap variable terikat (dependent variable) yang
dipilih oleh penelitian. Untuk mengetahui apakah hubungan itu positif atau
negatif ditentukan oleh koefisien arah regresi yang berlambangkan huruf b
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jika b positif maka hubungannya positif pula. Artinya, semakin naik
(tinggi) nilai X, semakin tinggi pula nilai Y. Demikian pula sebaliknya.
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Persamaan Regresi Linear Berganda

Coefficients
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model

B

1

1,504

,410

Pengalaman_Kerja

,235

,064

Jam_Kerja

,421

,087

(Constant)

a

Std. Error

Beta

t

Sig.

3,667

,000

,313

3,667

,000

,413

4,832

,000

a. Dependent Variable: Pendapatan_Keluarga

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi linier berganda dapat
disusun sebagai berikut:
Y=1,504+0,235(X1)+0,421(X2)+e
Persamaan regresi linier tersebut dapat di interpresikan sebagai berikut:
a) Nilai konstanta () sebesar 1,504 menunjukkan bahwa jika variabel
Pengalaman Kerja dan Jam Kerja dianggap konstan atau sama dengan
nol (0) terhadap Pendapatan Keluarga adalah sebesar 1,504.
b) Koefisien Regresi Pengalaman Kerja (X1) sebesar 0,235 menyatakan
bahwa Variabel Pengalaman Kerja terdapat hubungan positif dengan
nilai Pendapatan Keluarga, Hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan
pelayanan sebesar satu satuan akan menyebabkan kenaikan nilai
keputusan konsumen sebesar 0,235.
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c) Koefisien Regresi Jam Kerja (X1) sebesar 0,421 menyatakan bahwa
Variabel Jam Kerja terdapat hubungan positif dengan nilai Pendapatan
Keluarga, Hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan pelayanan
sebesar satu satuan akan menyebabkan kenaikan nilai keputusan
konsumen sebesar 0,421.
b. Uji Parsial (Uji T)
Hasil uji T dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel secara
individual (parsial) variabel-variabel independen (Pengalaman Kerja dan
Jam Kerja) terhadap variabel dependen (Pendapatan Keluarga) atau
menguji signifikan konstanta dan variabel dependen. Hasil perhitungan uji
T dapat dikemukakan pada tabel berikut ini :
Tabel 4.11
Hasil Analisis Uji T
Coefficients

a

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model

B

Std. Error

1(Constant)

1,504

,410

Pengalaman_Kerja

,235

,064

Jam_Kerja

,421

,087

Beta

t

Sig.

3,667

,000

,313

3,667

,000

,413

4,832

,000

a. Dependent Variable: Pendapatan_Keluarga

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel
independen (Pengalaman Kerja dan Jam Kerja) terhadap variabel
dependen (Pendapatan Keluarga) dapat dilihat dari nilai signifikan setiap
variabel.
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1.

Dari hasil perhitungan tabel diatas Pengalaman Kerja berpengaruh
signifikan tehadap Pendapatan Keluarga karena nilai thitung > ttabel atau
3,667 > 1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Maka
hal ini berarti bahwa variabel Pengalaman Kerja berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Keluarga.

2.

Dari hasil perhitungan tabel diatas Jam Kerja berpengaruh signifikan
tehadap Pendapatan Keluarga karena nilai thitung > ttabel atau 4,832 >
1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Maka hal ini
berarti bahwa variabel Jam Kerja berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Keluarga.

c. Uji Simultan (F)
Uji F dimaksud untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel
independen (Pengalaman Kerja dan Jam Kerja) secara simultan atau samasama

terhadap

variabel

dependen

(Pendapatan

Keluarga).

Hasil

perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.12
Hasil Pengujian Uji F
a

ANOVA
Sum of
Model
1

Squares
Regression

df

Mean Square

4,731

2

2,365

Residual

10,149

97

,105

Total

14,880

99

a. Dependent Variable: Pendapatan_Keluarga
b. Predictors: (Constant), Jam_Kerja, Pengalaman_Kerja
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F
22,605

Sig.
,000

b

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.11, diketahui bahwa
Pengalaman Kerja dan Jam Kerja secara bersama berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Keluarga karena fhitung > ftabel atau 22,605> 3,09
nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari level of signifikan
0,05. Karena fhitung > ftabel maka hal ini berarti bahwa variabel
Pengalaman Kerja dan Jam Kerja secara bersama-sama atau secara
simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Keluarga.
d. Uji Koefesien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya variabel
independen (Pengalaman Kerja dan Jam Kerja) terhadap variabel
dependen (Pendapatan Keluarga)
Tabel 4.13
Hasil Uji R Square

b

Model Summary

Change Statistics

Model
1

R
,564

a

R

Adjusted

Std. Error of

R Square

F

Square

R Square

the Estimate

Change

Change

,318

,304

,323

,318

22,605

df1
2

df2

Sig. F Change

97

a. Predictors: (Constant), Jam_Kerja, Pengalaman_Kerja
b. Dependent Variable: Pendapatan_Keluarga

Berdasarkan tabel diatas diperoleh besarnya R square (R2) adalah
0,318. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja (X1), jam
kerja (X2) terhadap variabel Pendaptan Keluarga (Y) sebesar 31,8%.
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,000

Sedangkan sisanya 68,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor
lain yang tidak diteliti.
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil perhitungan data diatas hasil penelitian ini maka dapat
dibahas dalam pembahasan sebagai berikut:
1.

Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Pendapatan Keluarga
Secara Parsial
Hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kuisioner yang diisi
oleh para responden yang menyatakan pengalam kerja. Maka tercipta
hasil perhitungan Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan tehadap
Pendapatan Keluarga karena nilai t hitung > t tabel atau 3,667 > 1,984
dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian
hipotesis diatas menolak H0 dan menerima Ha hal ini menunjukkan
bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap pendapatan keluarga
petani kemiri di desa Pemunduran Kecamatan Kumpe Ulu.
Menurut sondang P. Siagian pengalaman kerja adalah keseluruhan
pengalaman yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa –peristiwa yang
dilalui selama perjalanan hidupnya. Dari pendapat tersebut jelas bahwa
pengalaman yang diperoleh tenaga kerja adalah melalui peristiwaperistiwa

atau

kejadian-kejadian

melakanakan pekerjaan.
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yang

pernah

dihadapai

dalam

Pengalaman kerja juga sangat menentukan pendapatan seseorang,
karena pengalaman kerja merupakan kejadian-kejadian riil yang dialami
oleh seseorang yang bekerja. Semakin lama pengalaman kerja atau
semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang maka
akan semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan tugas
yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga output yang dihasilkan lebih
banyak dan pendapatan yang mereka terima juga akan bertambah.
Pengalaman kerja seseorang sangat mendukung keterampilan dan
kecepatan

dalam

menyelesaikan

pekerjaannya,

sehingga

tingkat

kesalahan akan semakin berkurang. Semakin lama pengalaman kerja atau
semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang maka
semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya. Hasil belajar dari pengalaman kerja akan
membuat orang tersebut kerja lebih efektif dan efisien. Pengalaman
seseorang dalam berusaha tani sangat berpengaruh dalam menerima
inovasi dari luar. Di dalam mengadakan suatu penelitian lamanya
berusaha tani diukur mulai sejak kapan petani itu aktif secara mandiri
mengusahakan usaha taninya.
Petani yang sudah lama bertani akan lebih mudah menerapkan
inovasi dari pada petani pemula atau petani baru. Petani yang sudah lama
berusahatani akan lebih mudah menerapkan anjuran penyuluhan dimikian
pula dengan penerapan teknologi. Pengalaman bekerja biasanya
dihubungkan dengan lamanya seseorang bekerja dalam bidang tertentu
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(misalnya lamanya seseorang bekerja sebagai petani) hal ini disebabkan
karna semakin lama orang tersebut bekerja, berarti pengalaman
bekerjanya tinggi sehingga secara langsung akan mempengaruhi
pendapatanya.
Petani kemiri pada dasarnya akan memberikan peningkatan dalam
memproduksi suatu barang. Pengalaman menjadi hal yang tidak terlepas
dari kehidupan petani kemiri. Pengalaman digambarkan sebagai ciri
keberhasilan seseorang petani kemiri terhadap profesinya. Pengalaman
kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan
dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah
dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Pengalaman kerja yang
dimiliki secara langsung maupun tidak, memberikan pengaruh kepada
hasil pendapatanya. Semakin lama seseorang mempunyai pengalaman
kerja semakin besar hasil dari produksi dan pendapatan yang diperoleh.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyian pada
tahun 2017, yang menyatakan bahwa Pengalaman Kerja berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Keluarga. Bahwa pengalaman secara
langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada
hasil produksi dan pendapatan yang diperoleh. Pada dasarnya semakin
lama seseorang mempunyai pengalaman, semakin besar hasil dari dan
pendapatan yang diperoleh.
2.

Pengaruh Jam Kerja Terhadap Pendapatan Keluarga Secara Parsial
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Hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kuisioner yang diisi
oleh para responden yang menyatakan jam kerja. Maka tercipta hasil
perhitungan jam kerja berpengaruh signifikan tehadap Pendapatan
Keluarga karena nilai thitung > ttabel atau 4,832 > 1,984 dan nilai
signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Maka hal ini berarti bahwa
variabel Jam Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Keluarga
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis diatas
menolak H0 dan menerima Ha hal ini menunjukkan bahwa jam kerja
berpengaruh terhadap pendapatan.
Teori alokasi waktu Beckerb mengemukakan bahwa jam kerja
merupakan sumber peningkatan pendapatan dan kesejateraan yang setara
dengan barang dan jasa. Oleh karena itu kesejahteraan maksimal dapat
berubah karena kendala pendapatan dan kendala waktu. Lebih jauh
menurut Becker, barang dan jasa bukanlah satu-satunya input untuk
menciptakan suatu komoditi, melainkan ada input lain yaitu waktu yang
dimiliki konsumen atau masyarakat. Dalam pendekatan ini, masyarakat
dalam memaksimumkan kesejahteraannya bisa berubah kendala waktu
dan budget, dan merupakan fungsi komoditi yang dihasilkan dengan
menggunakan barang-barang dan waktu.
Pokok-pokok pemikiran teori alokasi waktu dari Becker ini adalah
menerangkan pemanfaatan leissure menjadi waktu kerja dalam
peningkatan pendapatan (money income). Dalam neo klasikal pada teori
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house hold produstion mengingatkan ada tiga kemungkinan alokasi
waktu dari waktu ke waktu yang tersedia, yaitu :
a. bekerja dirumah
b. bekerja di pasar
c. waktu istirahat.
Ketiga alokasi tersebut menghasilkan tiga macam komoditi yaitu
hasil kerja dirumah diantaranya adalah memasak, mengurus anak,
membersihkan rumah. hasil kerja di luar rumah berupa upah yang
digunakan untuk mebeli keperluan dari utility yang diperoleh dari waktu
istirahat.
Untuk menghasilkan output yang dapat produksi untuk menambah
pendapatan, sebuah perusahaan harus melakukan proses produksi.
Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output.
Untuk

menghasilkan

jumlah

output

tertentu,

perusahaan

harus

menentukan kombinasi pemakaian input yang sesuai. Jangka waktu
analisis terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat
dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Analisis terhadap
kegiatan produksi perusahaan dikatakan berada dalam jangka pendek
apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya (fixed
input).
Sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat
mengalami perubahan (variable input). Berarti dalam jangka panjang
setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang
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diperlukan. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat menambah
jumlah faktor produksi yang dianggap tetap.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wike
Angraini pada tahun 2019, yang menyatakan bahwa Jam Kerja
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Keluarga. Bahwa semakin
lama jam kerja yang di lakukan oleh seorang maka semakin besar pua
pendapatan maupun pengahasilan yang di dapatkan oleh orang tersebut.
3. Pengaruh Pengalaman Kerja dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan
Keluarga Secara Simultan
Pengaruh Pengalaman Kerja dan Jam Kerja terhadap Pendapatan
Keluarga. Berdasarkan hasil Uji F (Uji secara simultan) diketahui bahwa
Pengalaman Kerja dan Jam Kerja secara bersama berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Keluarga karena fhitung > ftabel atau 22,605> 3,09
nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari level of signifikan
0,05. Karena fhitung > ftabel maka hal ini berarti bahwa variabel
Pengalaman Kerja dan Jam Kerja secara bersama-sama atau secara
simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Keluarga.
Besarnya pendapatan sangat ditentukan oleh berapa banyak
pengalaman dan jam kerja yang dicurahkan oleh petani kemiri untuk
melakukan produksi (proses pemecahan biji kemiri dari cangkang). Jadi,
jika seorang petani ingin mendapatkan pendapatan yang lebih banyak,
mereka hanya dapat memperpanjang mapun memperbanyak pengalaman
dan waktu kerjanya. Semakin tinggi pengalaman dan jam kerja yang
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dimiliki oleh petani kemiri tersebut maka akan semakin tinggi pula
pendapatan yang diperolehnya. Selain itu pengalaman kerja dan jam
kerja juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan, hal
ini dikarenakan petani kemiri yang memiliki banyak jam kerja didalam
mengontrol dan mengelola proses pemecahan biji kemiri tersebut.
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Pengalaman

Kerja Dan Jam Kerja Ibu Rumah Tangga Pada Usaha Tani Kemiri Dalam
Meningkatkan Pendapatan Keluarga, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai begerikut :
Bahwa secara parsial pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap
pendapatan keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel atau 3,667
> 1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05.
Dan secara parsial Jam kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan
keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel atau 4,832 > 1,984 dan
nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05.
Sedangkan secara simultan pengalaman kerja dan jam kerja berpengaruh
terhadap pendapatan keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan fhitung > ftabel atau
22,605> 3,09 nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari level of
signifikan 0,05. Karena fhitung > ftabel maka hal ini berarti bahwa variabel
Pengalaman Kerja dan Jam Kerja secara bersama-sama atau secara simultan
berpengaruh terhadap Pendapatan Keluarga.
B.

Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang

diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktoryang mempengaruhi peningkatan pendapatan keluarga.
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Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1.

Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak terkait
supaya dapat meningkatkan terus pendapatan keluarganya, dengan
memperlihatkan kekurangan yang harus diperbaiki dari segi
pengalaman kerja dan jam kerja agar selalu meningkatkan pendapatan
keluarga.

2.

Bagi akademis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi
dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian
selanjutnya dalam melakukan penelitian berkaitan dengan pendapatan
keluarga tani meskipun penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan
masih banyak kekurangan.

3.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menemukan faktor-faktor
lain yang dapat mempengaruhi pendapatan keluarga.

4.

Bagi petani, Menyiaplan sarana dan prasarana berupa tempat industri
yang layak dan peralatan-peralatan yang memadai agar dapat
mempercepat kegiatan pemecahan biji kemiri. Karena berdasarkan
penelitian produksi biji kemiri di desa Pemunduruan Kecamatan
Kumpeh Ulu masih menggunakan cara tradisional.
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Lampiran
KUESIONER PENELITIAN
Identitas Responden
Petunjuk pengisian kuesioner :
Berilh tanda silang (x) pada salah satu kolom pilihan sesuai dengan jawaban
anda.
1.

Nama

:

2.

Alamat

:

3.

Agama

:

4.

Jenis Kelamin

: a) Laki-laki
b) Perempuan

5.

Usia

: a) < 25 Tahun
b) 27-35 Tahun
c) 38-45 Tahun
d) > 50 Tahun

Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai
dengan penilaian anda.
Keterangan :
a. STS = Sangat Tidak Setuju
b. TS

= Tidak Setuju

c. N

= Netral

d. S

= Setuju

e. SS

= Sangat Setuju

A.

PENGALAMAN KERJA (X1)
No.
1

Pernyataan

STS

Pengalaman kerja yang saya miliki,
membantu

saya

meningkatkan

dalam
pendapatan

keluarga.
2

keterampilan
miliki,

kerja

yang

membantu

saya

mengurangi

kesalahan kesalahan yang saya
lakukan

pada

saat

saya

melaksanakan pekerjaan
3

Pengalaman
sangat

kerja

yang

tinggi

membantu

saya

dalam

melakukan pekerjaan.
4

Saya
kualitas

berusaha
kerja

menghasilkan
yang

baik

dibandingkan dengan rekan kerja
5

6

Saya dapat menguasai peralatan
kerja yang disediakan oleh
perusahaan
Kemampuan yang saya miliki,
membuat pekerjaan lebih mudah

TS

N

S

SS

B.

JAM KERJA (X2)
No.
1

Pernyataan

STS

Saya bersedia bekerja lebih dari
waktu

kerja

seharusnya

untuk

menyelesaikan pekerjaan saya guna
menambah pendapatan keluarga
2

Tidak ada waktu untuk bersantai
bagi karyawan sebelum pekerjaan
diselesaikan.

3

Saya

tidak

membuang-buang

waktu kerja dengan kegiatan lain
yang

tidak

berkaitan

dengan

pekerjaan
4

Saya

selalu

menyelesaiakan

pekerjaan sesuai dengan waktu
atau jam yang telah ditentukan
5

Saya berusaha datang ke tempat
kerja lebih awal dari waktu yang
ditentukan.

TS

N

S

SS

C.

PENDAPATAN KELUARGA (Y)
No.
1

Pernyataan

STS

Pendapatan dari produksi kemiri
yang diperoleh dapat menambah
pendapatan keluarga

2

Pendapatan

yang saya peroleh

sesuai dengan harapan.
3

Pendapatan yang saya peroleh
dapat digunakan untuk menabung
atau investasi.

4

Saya bisa mengandalkan usaha
kemiri

untuk

mennambah

pendapatan keluarga
5

Menurut

saya,

insentif

yang

diperoleh mendukung saya agar
bekerja

lebih

giat,

aktif

dan

mandiri
6

Gaji dan insentif yang saya terima
mendorong saya untuk bekerja
dengan lebih baik.

TS

N

S

SS

PENGALAMAN KERJA
Inter-Item Correlation Matrix
P1

P2

P3

P4

P5

JUMLAH

P1

1,000

-,010

,497

,020

,182

,598

P2

-,010

1,000

,027

,326

,135

,577

P3

,497

,027

1,000

-,121

,206

,565

P4

,020

,326

-,121

1,000

,135

,503

P5

,182

,135

,206

,135

1,000

,541

JUMLAH

,598

,577

,565

,503

,541

1,000

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
,626

N of Items
,699

6

JAM KERJA
Inter-Item Correlation Matrix
P1

P2

P3

P4

P5

JUMLAH

P1

1,000

,442

,445

-,087

-,023

,634

P2

,442

1,000

,490

,168

-,052

,718

P3

,445

,490

1,000

,014

-,204

,619

P4

-,087

,168

,014

1,000

,176

,483

P5

-,023

-,052

-,204

,176

1,000

,327

,634

,718

,619

,483

,327

1,000

JUMLAH

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
,620

N of Items
,697

6

PENDAPATAN KELUARGA
Inter-Item Correlation Matrix
P1

P2

P3

P4

P5

JUMLAH

P1

1,000

,113

,087

,107

,204

,608

P2

,113

1,000

,042

,078

,109

,432

P3

,087

,042

1,000

-,024

,274

,553

P4

,107

,078

-,024

1,000

-,061

,400

P5

,204

,109

,274

-,061

1,000

,613

JUMLAH

,608

,432

,553

,400

,613

1,000

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
,564

N of Items
,649

6

REGRESI LINER BERGANDA
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
1,504

,410

Pengalaman_Kerja

,235

,064

Jam_Kerja

,421

,087

a. Dependent Variable: Pendapatan_Keluarga

Coefficients
Beta

t

Sig.

3,667

,000

,313

3,667

,000

,413

4,832

,000

UJI F
a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

4,731

2

2,365

Residual

10,149

97

,105

Total

14,880

99

a. Dependent Variable: Pendapatan_Keluarga
b. Predictors: (Constant), Jam_Kerja, Pengalaman_Kerja

UJI NORMALITAS

F
22,605

Sig.
,000

b

UJI MULTIKOLINEARITAS
Coefficients

a

Stand
ardize
Unstandard

d

ized

Coeffi

95,0% Confidence

Coefficients

cients

Interval for B

Std.
Model
1

(Consta
nt)

B

Error

1,50
4

Beta

man_Ke

,235

,064

,313

,421

,087

,413

rja
Jam_Ke
rja

Lower

Upper

Zero-

.

Bound

Bound

order

t

7

Pengala

Correlations

Sig

3,66 ,00

,410

Collinearity

0

3,66 ,00
7

0

4,83 ,00
2

0

Statistics
Toler

Partial

Part

ance

VIF

,690

2,318

,108

,362

,392

,349

,307

,964

1,038

,248

,594

,473

,440

,405

,964

1,038

a. Dependent Variable: Pendapatan_Keluarga

UJI HETEROSKEDASTISITAS

UJI DETERMINASI
b

Model Summary

Change Statistics
Std. Error

Model
1

R
,564

a

F

R

Adjusted R

of the

R Square

Chang

Square

Square

Estimate

Change

e

,318

,304

,323

a. Predictors: (Constant), Jam_Kerja, Pengalaman_Kerja
b. Dependent Variable: Pendapatan_Keluarga

,318

22,605

Sig. F
df1

df2
2

97

Change
,000
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CURRICULUM VITAE

A. Indentitas Diri
Nama Lengkap
Jenis Kelamin
Tempat/ Tgl Lahir
NIM
Alamat
Email
Nomor HP
Nama Ayah
Nama Ibu
Pekerjaan Orang Tua
Alamat Orang Tua

: Ahmad Kosasih
: Laki-laki
: Betung 30-Mei-1996
: EES.150572
: Jl. Jambi Suak Kandis KM.48 Desa Betung
: ak15be@gmail.com
: 0812-6041-5454
: Rais
: Sri Banun
: Petani
: Jl. Jambi Suak Kandis KM.48 Desa Betung

B. Riwayat Pendidikan
NO

Pendidikan

Tahun

Alamat

1

SDN 17 Betung

2003

Betung

2

MTSN 5 Betung

2008

Betung

3

SMAN 7 Seponjeng

2012

Seponjen

4

UIN STS Jambi

2015

Mendalo

