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ABI;TFTAK

TLt-t ( 1971 t rlarr Wol fhreJ n ( '1976 t l:er:l<eslmprrl.rrr b,1l'rr,",a
Prr,r:rr.--rm P'--]-rtrentag,3n Kemleklnatr hanva .qkan berhasll h11a
t,;, L.rli ,l I ltet,al-ru'l secarB t.erper j nr-: i Jie.qcl,n.q,I1 l<eltr.1rEi.
tn.i Ell- i rr .

Kenti erJtl t-i.qrr lrerhttlrrtnqan clettean r.enc-lahrlva tlngk.rt
l:,elr.ll il'lkatr lie.l1l6pg6 . t:sBha terutarrie menEEuual(,311 t-rt,-,t,
rrrrt,r:l{ rnF:ngr) I ah I a}ran yanE t.e rbatas, ge}rlngg6 menveLral:rkan
l-Frn.l:,hnva p,y.,-,drrktlv,ltas vang pada gi llrannva meDentukan
l-,eF-r;rrnv:,, pendapatan kehrarea. Penrlapat,an yanE renclah lnl
tir'laI< mrrnek'lrr rlletetkan rrntrrk dltahrrnc yarls dapat n'lens-
al'l1l-,atltatr tlr-lal< ntrtnckJnnva pemlrent,ukan mtr,.lal clalam usalia
ke,l rr.-rr.s:r - Semrranva 1n1 menvehak-,ken ter.Jacllnya kenrlshln,an
v,:rnE d i w:r.i sl darl generasl ke generasl (We1rrer.. 19ti8:
1"1:rl.l :rflsis. 1976: Wolfheln. '1976: B]aus. (1971).

Trr,Jrran peneJ.itran .l.nli ar.laral-r r.rntrrl< menelnsur i
fal.itc,r-f,rlrtr-r]. vBDE paIlllE menentukan he-qal.I'lya F,eI'Ir-laE,at.qn
li t.r ,l r I --r t- g,-: -

Selielrrmnva rrenel.ltl t,elah melal<r-rkan E,enelusur,en
ter.lr',rr-1,3[' hrrlir.rnEan seJrrm]ah var.la]iel. cll atae dene,:n
E,er'r-l':patarr l<elrrarga. Penel lttan lrrl he_l.lrm memlierlkan
i ncli lr,-rs'i :rs,:,si as1 vang l:era.rt,i antara varlah,el tersebtrt .

I.ler I i lrrrt,3nrrva t'l.dal< lrel6p1,J,nva hrrl-rrrnEarr var'tE ,1em1hi;.n
l.:,'rr-s,nr: rnr).lcI vang cljgrtnakan berhentrrlr l lner.

F)erre I i t i arr 1.nl rnerrcoha mempel_aJ arJ hrrhrrngan ter.se-
l-rut ,-lengBn rlrrrcle.l non I Inet.

PenelJt.ian inl l,errrpa st.rrrlJ e:;-post. facti,. rlengan
JrrFrlrr?trun,-rkan {1}.osg geet lrrna I ana I VSJ El .

Perhedi-ran l<eeenderllngan Jqgpakter j st.lk rreaha rlir:.i j
r-lenEr:rlr Krusllsl Wal'l J s Teet (Wal lls & Robert. 1956) .

Ane I i si Er hrrhr.incan ant,are var.-{ ahel merlggLlnakan
ar:tivltv ,.rrra.lvEJs. PJl.lhan vartcrhel pr.ecllctc,r clan
rrr'i trirJ c)n vBI'itr Ee.gllal I ek,lh rlahtrltr cllrr.-,l1 clencan nlenEtrr-r-
nakan rr.'lt F trlan t) rlan D - W test. Hnbrrngan .funqslonal
v,3ng mrrnskln. ciJ dasarkan pacla penel.usr-rran hesaran
llr,rel as j parslal ( seml parela.l ) Bntrrra varlaliel (Goocl &
Sc,,:ltes. l9F-,4: ,'toshl. 1979; Mll1. 19F-'5: Ker:Ilneer tt
Perllrazrrr. . 1973: Bvnner & St.rl lil ev. 1978: Kenkel.. 1961 :

darr M(rr.t.i s. 1983 ) .

Penenlua]r E,enellttan ln1. ant,lra Ialn: ( 1i Terdapat,
r'r'r-l-,eclaan Jt:rrilah penr-lapetan kelr,rarEa menur.r.rt .1en1s rrsaira
t-,Fr-talrlalt cl atr Iton p'ertanlan. [lsaha lrc)lt pert,atrlatr c:ende-
l-unrr nierrshas'l I lran pendapatan vanE lek,lh besar. baei
l<e lrrar.f,.r mi skl,n. Makln heraeam llsaha kel.uarsa mlslilrr.
rn,-:l-:i n lres,17 pendapatan I<elrrarqa . (2) Fal<tor vang pallris
lrlenF:]1 trll(arr t,r-rt,Al pendAf,Atan I<eIUarea pe1. hrrlan arlalah
hcrrrtanra tr-rt,aI ..iam her,1 a kelrrarga per. lrrrlarr. selaniutnva
,'l iilirrtt nl,+h E.er.sentase.wal<trr ker,ia rrsaha pertanjan clan
Eete.l.usrrv'--i rJi t,cntrtkan c,.le]r .1rrm1.ah .Jetri s rrsaha, .'irrrnl,eh
m,-r.1,-r I 'p:,r.li,-rlr,:rE rlan petrrlJ.rl l lran kep,a[6i kelrtarga. ( 3 t Fa]i-
t,-,r" -.rno pal1ns menentrrl<an pendapat,an pen l<apita keluar-
sir t,er.rrtlm..:' arlal alr tota.l. .'1 arn ker..Ja kelr-tarca per. k)l.ll-an
,-1,:rtr r:e I arr,lutntra rll I lrrrt 1 ol eh perserrtage rvalitr.l ker.-i a
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,-lrI :rrrr usalra per:t,-rnlan clan set,errrsrrva cllpenear.nhl c,1bh
itrtnlth Jerrir-: rrsaha I<elrrarsa- (4) Banval< seclihitnva
irrtrrl alr .lerri E rrsalra varlE dlkeloIa lielr"rar.ga t.lrlal< claE,at
r-lJ r',3rri,-: I l<an rne.l a I rt t per:eelrtase waktrr lier.J a yang cllgun.rkan
il:r I a)rr uE.rha pel,tantatr . j rrae I alran vanq clapat t1io1ah,
.irrnil al-r Flrqgr.'t,3 l<elrrar-ga. Jrrrnlah moclaf ,.perliahas. biava
E,r.r).lul.re t vanu ,laE,at rlleedlakan l<ehrarga. tlnekat pen-
r-li il i li.rrr kep: I n lrelrrarEa atal.t J trr.r rumah tangea .

l(el 'llr,ataltnvi pendldlkan belum fnngsic,nal clalam
fi1Plir-lr-rt'r-,119 petr i ntrl<atan pendapetan ke luarga . t-)saha r-rc)n
Fer.1'.6r1j 3p ( i nchrstr:1 r.umah taneEa ) I ehlh menj anj lkan
liencl,3patan l'ans -l-ehJ.h besar. traql heluarqa, yang Jr-rqa
rrremLrrrtrrlr]<an perrrl rtavaan tv'flrlE I eL,lh hesar dlbancllnckan
clerrgari h i arra rrsaha pertanlan . Prc,rlt.tk;= I marsltral rrsaha
r,+l'tar, l an kel thatannva tel.ah senrakln menllrun. mal<a
E,rFElrr'3l1E.rF E,el.EentAse wakttt ker,1a clalant rrsaha per.tartlan
;el-,a i lrnva f)el.sarnaan clengan penlnclratan rrsaha cli ]uar
i:-tPl(t,r-rr pert,.ttt ian . Tran8fef gumLrel' r.iava l<e I uarga he
ErcI-,t ,-r1' n..)n pertan l an cenderllntr mettclorong penlnEliatan
r,cr-rcl:iu,atarr lrelr:arEa- TntensJ f tkasl rrsaha non pel:tanlan
r-lrr,tt, rrrr=nel(,-:rn lrar.Ea pasar hasrll rreaha t,er:sehrrt.

Pcr" I ua.3ar"r r,asar hasl .l i nclustnl hanva mrrngki n clapat
,-li t-:,:rr,a i mel e I ui rrsaha penlnskatan muttr pl'odrrl<. penye-
Irrl:r i :rri h rr.sa E,t-c)cht]< vflnE ter,'l anEkall konsrrrnen 11alam
l-,,=r ;:r3 i rrrf r-lenE:rn prc)dugen'l a1tr. Pesatng-pesalns i ni tlrlal<
lr,-rrrr'.r pr. -)duEen vantr mentrhae'l lkan kr&u&r1tr ee,1enle tetapJ
,irrE,-: rnernlsarkirn liar.ang penqcatrtJ . Kernamprran urerrghaclapi
l-,F-1F-ia i rrs 'it-ri t i cl,9l( krel-l1s6yr6ltE sencll r.1 rlalarn cl1r.1 kelr-rarga
t}leE,al r I<elrrBl.Ea I miskln ini.

i-|r7sp L,r.r,ch1l(ol clapat, ter,jarli clan t,entrt ahan metr.la-
f,ttl-rl<,:rr, lrar'sa E'rrr-rrlttl<sJ., vantr larrqsunE meneahlh.)atkan ticlalr
f er.trrtr:pnva I-i'i a.'"'E yErng r:l1l<e_l.rrarkan. Pengemk,a] 1an bantr-ran
1/ans teI alr diherihan kepacla mereka akan Bul1t dilakukan.
F'ernl'reriarr liantrran l-rlava trael helnarea ln1 har-rre, lebih
rlahrrlrr,'hersamaar'1 dengan krlmblngan dan penyuluiran daLam
frerui:rah,?t- Bimhlngan dan penyrtluhan tersebut harr-rs men-
r-'.11{u.rr eelrrnrh l<c,mpetensJ. clal.am r.engkaian hegtatan rnltlai
.lari L,emi.l.l lran .ienls treaha. ,1rrm1ah dan .'lenls prcrclulrsl
( bal'ran . lil l-,1 t . perhl"trrnCan blaya-blava. peralatan dan
EehaE,:r j nva ) . penvimpanan, pencawasan. penEemasan sampai
m+ml I t h pasal' vang rnenguntunckan ( 1ohasl, harea, wahtu.
fla I rrt,,qn ,-li strl k'rrs1 clan sebaca lnva ) .

'l'rrEas-: rnen jnskatlran l<ompetensl eeper.t,l vang cllkemrr-
lrtj.:ar, ,-li at.es ti.clah mtlnE]iln cllk,er"jl<atr ,Jalaui vr.lhtrt
;--i ngkat []rrtrik rnenge'l o.l S rteaha f,enl.rrgl(atAn koml--,etensi
l1:.1'lu:j?'Ea rli per.lrrl<gn ertatu lernbasa yanE tr.rqasnya eicnan-
t i aia melr\ri ,:rpkan i lrforlnasi vanE cli.btrttrhhan Jiel trarga
r tertrt:trrr,r valtE rni ekJ n ) 1nl -
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Kegiatan n€rrreI itian ini rnenduk,ung pengembangan i rmu sertat'erapannya. Daram hal ini Lembega penelitian IKip padangberusaha nrendorong dosen untuk, rner akukan pener i tian sebagaibagian yang tidak terpisahkan darj kegiatan mengajarnyar, baikyang secara langsung dibiayei oreh dana IKIp padang maupu, danadari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansjterl.,ait' oreti r"arena itu, peningkatan mutu tenaqa akaclemikpenet iti dan rrasi r penelitiannva di rakukan =";".; .rl.g.r,tingl,.a tan ser ta k,ewenangan akademi k penei i ti .Saya menyambut gernbira usaha yang djlak,ukan rreneliti untukn'enjawab berbagai perrnasal ahan pe,ndidikan, baik yang bersi.f atinteral'.si berbagai f at.tor yang rnernpengarqhi prakte,k kependid-rkan,pPnguasaan rnateri bidang studi , ataupun proses pengtsJ aran da r. ankelas yeng salah satunya rnuncul dalem kajian ini. Hasilpenel itian seperti ini jelas rnenarnbah wawasan dan pernahaman kitatentang proses pendidik.rn. {,.Jalaupun hasil penelitian ini mungkinmasi * menun j uk k an beberapa k eI ernahan , narnun saya yak in hasi I nyadapat dipakai sebagai begian dari upaya peningkatan mutupendidir"an pada urnufnnya. Kam.i rnengharapk an di fnasa yang ak,andatang sernakin banyak penelitian yang hasirnya dapat rangsungd i terapl"an da I am pen ingr..atan dan pengembangan teori dan prak tek1,.ependidikan.

Hasi I pener itian ini tera' rnengik,uti prosedur dan prosesperneriksaan yang berraku di Lernbaga peneritian ii(ip padang, yaitumelalui telaah tim pereviu usul dan laporan peneritian, yangdilak'ukan secara "blind reviewiog,,r dan serninar peneiitian yang
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gubernur l'lepala Daerah Tingkat I sumatera Barat telah
menetapk an da r am keputusan ber iaur No. 414-s?.1-1??s r ten-
tang Pedoman pelaksanaan Desa Ei.naan perguruan Tinggi dan
Pemerintah Daerah DaIam Rangka pengentasan Kemiskinan di
sumatera Barat, tanggar 10 Agustus lgg3r yang rnenyatakan
bahwa : kondisi objektif yang terdapat dalam desa_
desa/nagari yang tergolong misl,.in antara lain (a) pendapa_

tan per P'apita rendahr ( b) tingkat pendidip.an rata-rata
rendahr (c) tingkat ketergantungan masih tinggi, (d)
prakarsa surmber daya rnanusia rendah, (e) permodalan ku_
rang, dan banyak kebijakan yang berum begttu sesuai dengan
k'ebutr-rhan masyarakat. Disamping itu analisa situasi yang
telah di lak.ukan pada urnu,onya belum tajam (Gubernur liepala
Daerah Tingkat I, Sumatera Baratr 1?gS : 2_S).

Seterusnya Direktorat pembangunan Desa (1gg3 : L_2
dan B) menernukan bahwa cirl masyarakat miskin itu antara
lain ! (a) tingkat pendidikan kepala rumah tangga fnaupun
anggotanya rendahr (b) volume usaha *rjilt" p.ecir sehing-
ga mengakibatkan pendapatan rendah. Di samping itu terah
dikelompoP'kan pula desa-desa yang tidap. hanya miskin
tetapi tergorong sangat miskin. Ini berarti terdapat
sebagian keruarga yang berpenghasiran per kapita per bulan
di pedesaan Sumatera Baratr yang jauh di bawah batas garis

1
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l'remiskinan yakni dibawah Rp. 21.1191r ( Iihat r.iompas, 26

Maret 1994).

Banyak faktor yang menyebabkan suatu keluarga senan-

tiasa terbelenggcr dibawah ambang P,emiskinan. sebab terse-

but antara lain karena hetidak sesuaian tujuan pendidikan

yang di ikuti reseorang dengan tujuan Eosial dan ep.onomi

suratu usaha pendidiP.an. Pendidikan formal masih menerapkan

I'loneepsi pendidikan abad P.e-19, yakni sebuah sistem

singIe-point entry, dengan sistem kenaikan heIas, fulI
time instruction, kurang memperhatikan kebutuhan pendidi-

kan, bail,l, bagi anak-anaP. golongan penduduk muda usia

meLlpun bagi mereka penduduk dewasa yaP-ni suatu pendidikan

yang langsung berguna bagt kebutuhan masyarakat banyak.

Kebanyakan pendidikan yang di ikuti siswa telah
menyebabkan makin rneningkatnya pengangguran di antara
mereka yang terdidiP. ini ( Naik, 197s : 1rl7-roB ) di samping

hanya memperhatiP.an kebutuhan pendidikan bagi keIaE sosial
yang tertentu.

Fielihatannya penernuan di atas menunjukan bahwa penda-

patan P.eluarga ( per P.apita) tidak ditentukan oleh tingkat

dan jenis pendidikan yang telah dicapai. Variabel yeng

disebut teral:.hir ini barangkali lebih dahulu rnernpengaruhr

tingkat pengangguran anggota keluarga.

Selanjutnya tingkat pengangguran tersebut akan menen-

tukan pendapatan yang diperolelr oleh anql.;atan l,;erj r y.sr-rg

bersang kutan .
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Fenentua;-r besarnya olrt;iiii. ( i'.rng ::,eiarr jr-rtny.;r dinila-r.

denqan rurp:.i.ah) LerganLlrriq pa,-a dLta fal,;tor y+i:r.i :am l,..erja

atcrLr .-ilim:i*ir i:en.;qa kerja yang digunxi..i,rn darr, jumlatr modal

yE\ng r:i i.rianf :'..rt.[':.an dalam rnenLrrijang tenaga l,lerja tersebut.
Llc;::b Dourglas telal-r rn€t-ljalaskan variasi l,;ombinasi rnodal dan

tirnaEa |:.er j c, da i. arn rneng hasi I h:.an output yang sernak in rnen-

rr'g1,;at ( Jhosi. L977 : 161-165) .

Eterda.sarl'lan penernuan diatas dapat diperkira[,;an bahwa

pendapatan k.eluarga per kapita per bulan dipengaruhi oleh
variasi kombinasi persentase waktu rnengaanggur per buIan.

rata-rata pendidi.kan tenaga kerja k,eluarga dan .modaI kerj a
yang digunakan.

l'iarena kegunaan informasi yang diperoleh melalui
penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan masukan dalam

,nengentaskan kemiskinan di pedesaan, maka pendekatan

penelitian untuk mencari informasl tersebut harus dikum-

pr-r I kan dari masing-masing ke I uarga . sehingga dengan derni-

kian akan lebih. dipahami kondiei tiap p.eluarga dan indivi-
du dalam keluarga yang bersangh:utan. pengetahuan ini
dibutuhkan dalam menyiapkan prograrn pengentasan p.emiskinan

keluarga yang bervariasi antara keluarga (wolfbein.

1986 : 18-19).

Penel itian ini berrnaksud untuk ,nGrnelusuri variasi
variabel-variabel seperti diatasr yang dialami keluarga

sangat miskin di desa miskin. oleh sebab itu penelitian

ini diberi judul:

Model Eksponen

rnenurut Jenis Usaha

dalam Perkiraan Pendapatan Per kapita

dan Perubahan Persentase Pengangguran-

If; ILi!{ I}PT PERPUSTATAAiI
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Per bulan tenaga kerja, Rata-rata

l(erj a dalam l.leluarga miskin di desa

pendidikan dan ModaI

Misk in .

B Tujuan Penelitian

Turjuan penelitian ini sebagimana telah disinggung
dalam sub bab di atas adalah dalam rangka rnengurnpulkan

informasi tentang !

1. Distribusi pendapatan perbulan, rata-rata pendidikan
anggota keluarga, jam kerJa, JumIah modal/perkakas dan

biaya produksi yang dikeluarkan dalam usaha produksi
dalam keluarga sangat miskin.

2- sampai sejauh mana hubungan antara pendapatan perkaprta
perbulan dengan rata-rata pendidlkan anggota keluarga,
jam k.erja dan Jr-rmlah modal kerja yang digunakan dalam

keluarga sangat misp.in.

C. Kegunaan Penelitlan

Kegunaan penelitian ini adarah untuk memperoleh
perk'iraan peningkratan rata-rata pendidikan anggota keluar-
gar partisipasi (waktu) kerja anggota keluarga, dan pen_

ing P.atan j urm l ah moda I usaha produk si k e I uarga un tuk
meningk:atkan pendapatan [,,eluarga perhapita perbulan.

D. Ruang Lingkup penelitian

Penelltian hanya mengk_aji hubungan antara pendidikan.
tingkat pengangguran yeng recera tidap, langsung diup.ur
melalui Jam kerja keluargar Jumrah anggota keruarga dan
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jumlah modal dengan pendapatan keluarga dan usaha produprsi

ke I uarga .

E Identif ikasi l.lasalah

Hubungan

dalam sub bab D

antara variabel-variabel yang dip_emukak_an

di atas yang mungPrin dipertanyakan adalah
seperti di bawah ini

1. Apakah tingkat pendidikan anggota keruarga berasosiasi
dengan jenis pendidikan mereka ?

2- sampai sejauh mana terdapat hubungan antara tingp.at
pendidiP.an anggota keruarga dengan jenis usaha yang

d i I akuk.an rnereka ?

3. Bagaimana hubungan antara Jenis pendidikan anggota

keluarga dengan jenis usaha produksi yang ditekuni
keluarga ?

4- sampal sejauh ,nana jeniE- usaha produksi ,nenentukan jam

k,erja anggota keluarga ?

5' Apakah jam kerja anggota keluarga tergantung pada jenis
pendidiP.an yang pernah di ikuti anggota keluarga
bereangkutan ?

6' sampai sejauh mana jam kerja anggota ketruarga tergan-
tung pada tingkat pendidikan anggota keluarga yang

bersangkutan ?

7 - Apakah jumlah modar usaha yang dibutuhkan tergantung
pada Jenis lrsaha ?

8. Apakah pendapatan keluarga tergantung pada jumlah modal

yang digunakan ?
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9. Sampai sejauh

gantung pada

tersebut ?

10. Apakah besar I

ditentuhan oleh

[ersangkutan ?

11. Sampai sejauh

dengan tingkat

L2. Apakah jenis

dengan Jumlah

13. Apakah jumlah

yang dilak,ukan

rnana jumlah anggota

pendidikan kepala

pendidikan kepala

anggota keluarga ?

anggota keluarga

keluarga ?

keluarga berasosiasi

keluarga ?

keluarga berk-orelasi

rnana pendapatan anggota keluarga ter_
tingkat pendidikan anggota keluarga

kecilnya pendapatan anggota keluarga
jenis pendidikan anggota keluarga yang

rnenentukan j enis usaha

L4. Bagaimana korelasi jumlah anggota keluarga dengan Jam

kerja anggota keluarga ?

15' Apahah besar kecirnya modar usaha tergantung pada
jumlah jam kerja anggota keluarga daram usaha keluarga?

16. Apakah pendapatan keluarga ditentukan oleh jenis usaha
keluarga ?

L7, Apak-ah besar kecilnya modar usaha ada hubungannya

dengan tingkat pendidlkan anggota keluarga ?

18. Manakah yang paring ,nenentur,ran antara tlngr.at pendidi-
kan anggota keruarga dan Jenis usaha daram rnernpengaruhr

pendapatan keluarga ?

19. BagaimanaP.ah hubungan jenis pendidikan anggota keluarga
dan jenis ueaha keluarga dengan pendapatan keluarga ?
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20.

2L.

nn

23.

Bagaimanakah kombinaei jam kerja anggota keluarga dan

modaI kerja daIam usaha daIam rnenentukan pendapatan

keluarga ?

Hanakah yang paling rne.npengaruhi pendapatan dalam usaha

keluarga bila dibandingkan peranan jenis pendidikan dan

jam kerja anggota P.eluarga dalam usaha tersebut ?

Bagaimanakah peranan modal usaha, tingp.at pendidikan

dan jam kerja anggota keluarga terhadap pendapatan

kreluarga ?

Bagaimanakah perubahan pendapatdn keluarga bila terjadi
perubahan jenis usahar Jam kerja anggota keluarga dalam

usaha keluarga, jumlah modal uEaha dan perubahan ting-
kat pendidikan anggota keluarga yang terlibat dalam

usaha keluarga ?

F Pertanyaan Penelitian

Darl sejumlah pertanyaan penelitian yang terah
diidentifikasikan seperti dihemukakan dalam gub bab E,

hanya 7 (tujuh) pertanyaan penelitian yang akan dicari
jawabannya dalam studi ini, yakni :

1. Apakah pendapatan keluarga tergantung pada jenis usaha?

2. sampai seiauh ,nana hubungan antara besar kecilnya modal

yang dlbutuhkan dengan Bendapatan keluarga ?

3- Apakah Jumlah jam kerja anggota keluarga berasosiasi
dengan pendapatan anggota keluarga ?

4. sampai sejauh rnana pendapatan anggota keluarga beraso-

siasi dengan tingkat pendidlkan anggota keluarga ?
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5. Apakah jenis usaha p.eluarga tergantung pada tingkat
pendidlkan anggota keluarga ?

6. Bagaimanakah kombinasi jam kerja anggota keluarga dan
jumlah rnodal uEaha dalam p.eluarga dalam menentukan

, pendapatan keluarga ?

7. Bagaimanakah perubahan pendapatan keluarga bila terjadi
perubahan jenis usahar jam |.erja, jumlah modal usaha

dan tingkat pendidikan anggota keluarga ?



BAB II
TINJAUAN PUSTAXA, KERANBKA PEI.IIKIRAN DAN

HIPOTESIS PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

The role of education ar a force for equality (or
income) must be considered in terme of such factors as the
varying types and IeveIs of general development (Wtndham

L?73 : 184). pakar ini berpendapat bahwa education-growth
relationship harus diterima secara berhati-hati. Demikian
pula Psacharopoulos (L?75 t ?L?) menyatakan bahwa tidak
selalu rates of return lulusan pendidikan tertentu rebih
besar dari rates pf return pendldikan yang tidak seresai
(tamat). Ini berarti ,nernang benar hubungan antara pendidi_
kan, produP.tivitasr srleksi dan pendapatan itu kabur
(Windham ) L973 : lBB). Di Amerika Serikat detemukan bahwa

or66 dari pendapatan disebabkan oleh pendidikan (woodhall,
L97o : 28) Rates of return pendidikan Juga bervariasi
menurut daerah dan raE (lrloodhall, L?TO t 42).

Kurangnya hubungan pendrdikan ditentukan oreh perkem-

bangan masyarakat (socio-Economic Deveropment), akibat
hetidak eesuaian materi yakni terpisahnya generar educe-
tlon dengan tehnicar educatron, pengaruh p.eluarga, career
gui-dance dan orientaEl pekerJaan, serta akibat kesalahan
metoda penyampaian disekolah (Halassis, L?76 : 4E). Masa

pancaroba, kemalasen, dan value judgment mempengaruhi
produktivitas sereorang (Habry, L?75 z 244). Morgan dan

Smith menguji hipotesis tentang kemampuan

I
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kan beberapa pilihan mengenai pendapatan p.eluarga dengan

j alan membagi beban pekerjaan antara anggota l,.eluarga,

,nernperpanjang jam kerja, dan melalui usaha-usaha produksi

rumah tangga (t"labry, 1973 z 2461 .

Galenson dan Pyatt menyatakan bahwa it would be

desirable to have an educationnal production function
which would translate inputs of education into outpute of
trained ,nanpower. (Galenson dan pyatt r Lg64 z 62l t narnun

hubungan demikian sebenarnya kabur karena terbup.ti dari
masa lampau terdapat penlngkatan kualifikasi tenaga kerja
walaupun memangku jabatan 'yang 6aJna ( Zymelrnan, L7ZO :

15-38 ) .

Bahkan pendidikan kejuruan di sekolah belum menjamln

untuk mendorong lulusan memasuki dunia kerja yang relevan.
Aspirasi P.eJuruan dan pekerJaan reorang peserta didik
bukan tergantung hanya pada materl pendidikan yang dipero-
lehnya, tetapi terutama pada kenyataan dalam masyarakat,

dalam arti tersedianya kesempatan bagi rneraka. pengurangan

pengangguran penduduk usia remaja bukan tergantung pada

materi pendidikan dalam sistem pendidikan formal, tetapi
ditentukan oleh struktur insentif yang terdapat dalam

masyarakat (Foster, 1?65 : 614).

Modernisasi negare yang terkebelakang bukanlah lang-
sung menghilangkan kemiskinan. Kenyataan di Amerlka seri-
P'at membuktil,;an bahwa dua pertiga dari peningkatan penda-

patan nasional disebabkan oleh perubahan tehnologi dan

hanya satu pertiganya yang disebabkan oleh pertambahan

modal dan tenaga kerja (WelIisz dalam Weiner, Lg66 : ZSZ).
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Modernlsasi adalah perwujudan perluasan rentangan

pilihan. Hanya sebaglan saja yang berbentuk dimensi

eP.onomi. Masyarakat pra modern lebih tergantung pada

tenaga otot dibandingkan dengan masyarakat modern yang

Iebih banyak rnenggunakan tenaga mesin. output perkapita
masyarakat pra modern lebih rendah, tidak ,nempunyei kekua-

tan menghadapi perubahan ep.onomi, rnata pencaharian

sebanyak 60 per='en tergantung pada pertanian, tidak
mungk in menabung, tidak merni I ip.i modal , return yang dlpe-
roleh dari investasi rendah, tehnik produksi konstan, Iuas

Iahan terbataEr (Spengler dalam Weiner, 1g66 : SSO).

Pengaruh pendidikan terhadap pendapatan tenaEa kerja
inl juga telah diseridiki oleh wong (L9741 | buat perusa-

haan rnanufaktur yang jumlah karyawannya kurang dari 10

orang. Penemuannya menunjukan bahwa tidak satupun perusa-

haan yang pendidlkan karyawannya ,nerupakan faktor yang

paling,nenentukan pendapatan/gaji karyawan. Bahkan dalam

12 dari L4 perusahaan ditemukan bahwa hubungan pendidik.an

karyawan dan upah mereka tidak Jelas
Namun Griliches (dalam Hansen t L?7O z gZ-gB) membuk-

tiP.an bahwa antara pendidikan dan pendapatan karyawan

mempunyai hubungan yeng berarti. penelitian ini dilakukan
pada sampel tenaga kerja dl Kota Malmo (Swedia) khursus

mereka yang telah berusia ss tahun, dengan hasil yang

diperolehnya disimpulkan dalam bentuk perurnusan !

Log (pendapatan) = ?r3.L7 + O,OE (pendidikan); R 2 = OrSA?.

Pendidlkan diuk.ur dengan kelag tertlnggi yang dapat di-
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selesaikan oleh P.aryawan tersebut.

Hubungan pendapatan dan pendidikan ini tergantung
pula pada cara menghitung pendapatan dengan mengontrol

variabel lainnya. t,lilkinson (Kiker, L?7L z 262-265) ,nenya-

takan bahwa rate of return pendidip.an berasosi.asi dengan

tingkat pendidikan. studi yang di lal..ukannya terf okus pada

hubungan antara penghaeilan selama hidup untuk bermacarn

tingkat pendidikan bagi seruruh jabatan pep.erja laki-laki
berusia 14 tahun di canada hasil sensus 1g61. Dengan cara
rnenghitung nilai tetap penghasilan individual pekerja
tersebut, ditemukannya hubungan seperti antara lain r

(1) NiIai .tetap darl penghasiran pekerja tergantung kepada

tingkat bunga modal pada rnaBa sekarang. Makin tinggi
tingkat bunga tersebut, cenderung makin bersamaan nilai
tetap (sekarang) berbagai penghasilan (pekerja) tereebut,
walaupun ,nernpunyai tingkat pendidikan yeng berbeda, dan

(") Ni lai tetap penghasi lan pek.erJa menurut kategori
jabatan dan tingkat pendidikan tergantung pada tlngkat
bunga modal. Makin tinggi tlngkat bunga tersebut, makin

kurang perbedaan nitai tetap penghasilan pep.erja, walaupun

rnempunyai jabatan dan tingkat pendidikan yang berbeda.

Blaug (L97L : 4r) sebalip.nya menemukan bahwa peng-

hasilan akan semakin meningkat dengan makin tlngginya
pendidikan tenaga kerja yang bersang[utan. Hubungan inj.
berlal..u untuk segala p.elae sosial. peningkatan pendidlkan
dari B tahun menjadi L4 tahun atau lebih akan rnenyebabkan

peningkatan pendapatan pekerja yang orang tua merel,:a

Unskiled tCorl,;er menjadi dua kali Ilpat. sedan

I{1II.II( I'PT PEf, PI'!iTATA A N
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pekerja yang orang tua mereP.a tenaga profesional & manage-

rial Groupr peningP.atan pendapatan mereka menjadi tiga
P.aIi lipat.

Analisis tentang ungFr{Fveloomerlt senantlasa menunju-

kan bahwa r-rnFerdevelopme,nt menghasilkan produktlvitas
( pertanian ) yang rendahr yang Eelanjutnya menimbulkan

malnutrition r yang pada gilirannya akan rnengak,ibatkan

produktivitas yang semakin ,nenurun, dan selanjutnya lagi
akan mengakibatkan under4evFlooment pula supply tenaga

kerja dapat juga menimbulkan masalah. Sejumlah pendudukr

miskin yang melimpah bu}.an berarti tersedianya tenaga

P.erja yang dibutuhkan. l(ekurangan pendidikan, ambisi dan

kebiasaan yang berubah, masing-masing atau bersama-sarna

akan lebih mempereulit keadaan (Higgins, lgsg z z7o-2721

dan menyataP.an pula bahwa clri daerah terbelakang adalah i
terdapatnya pengangguran terEelubuhgr modal per capita dan

pendapatan per caplta yang rendah, rapangan usaha terutama

pertanian perorangan dengan tehnik pertanlan yang

tertinggal. ( 1959 : 11 )

Banyak bukti tentang kemiskinan ini, yaknl kemiEkinan

yang dlwariskan karena keturunan. Kenyataan rnenunjukan

bahwa motivasi harus dianggap sebagal kekuatan utama daram

memanfaatkan kesempatan kerja. sheppard dan Bebitskey
telah rnenemukan bahwa sGrorang lndlvidu yang mempunyai

tingl'.at motlvasi yang tinggt adalah orang yang pertama

mencari pekerJaan, selalu mencarl kesempatan kerja baru

sampal P.eluar desanya, pekerJaan yeng berberda dari biasa-
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nya dengan ,nenggunakan tehniP. baru dalarn mencari pekerjaan

yeng beragam pula (Wolfbein I L976 z L4 dan 99-1OO).

Disamping motivasi yang rendah j uga l'.arena kebutuhan

material yang rendah. TidaP. bekerJa Eeteorang bukan karena

k.urang berpendidikan sajas tetapi diakibathan oleh berma-

carn sebab, seperti antara lain (1) situasl pekerjaan hanya

mernbutuhP.an P.eahlian yang rendah t (2) produhsi marginal

sudah mencapai titik O, (3; rata-rata produktivitas Iebih

rendah dan rata-rata kebutuhan ( ILO, L?7L : 21 dan 54).

E. Kerangke Pemikiran

Berdasarkan uraian dalam tinjauan puetaka di atas

dapat disimpulkan hubungan sejumlah variabel Ebb !

JunIah
lJeaha

J*n Kerja
torg€tota KIg

Fendapatsr
P.eluarga

Tirpkat
FmdidikanModaI
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Besa,' l,;eci Inya modal yang cJim.i I ih:i l,.e j i.,iirqE\ menentur_

[';an jutn'1ah nsaha yang dapat djl.:+.:ii.lJ.a l,;elutargar EEIal.jrrtn;,s

.jt-rmle.ti r-r=ahs ),ang dihel.ol a herlurarga rnernpengarulri ._i,rrn l,;erja

anggo +: a [':e I Lrar--q a ,,

"'lim l':er-,4 .rrrgrTota Leluarga i.rri jr-rga terganturng parJa

,n(:ii-'al yang d.imilil.;i heluiar-ga dan tingl,;at pendidikan angga-

l-a: l,: er I r_rarga. .

Tingl';at pendidikan anggota keluarga bersama modal

v3ng tersedia rtenentukan jumlah usaha yang dapat dikelola

i,.e 1r_rarga .

Masing-masing atau bersarna-safna variabel modal.
jumlah usahar jarn kerjanya.dan variabel tingkat pendidikan

keluarga mernpengaruhi besarnya pendapatan keluarga.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang akan diuji dalam studi ini
adalah sebagai berikut !

1' Terdapat korelasi yang positif antara jumlah modal dan

tingkat pendidikan anggota dengan jumlah usaha keluarga
dal'arn bentuk hubungan el..sponensial.

2- Tingkat pendidikan, modal dan jumlah usaha ,rGlrnpengaruhi

perubahan jam kerja anggota keIuarga dalam bentuk

hubungan eksponensial.

f,. Pendapatan k"eluarga ditentup.an oleh variabel modaI,
jenis usahar jarn kerja dan tingkat pendidikan anggota

keluarga dalam benturp. hubungan eksponensial.



BAB III

}IETODOLOBI

A. Jenis, Surnber dan Cara llengumpulkan Data

1. Jenis Data

Jenis data yeng dikumpulpran dalam penelitian ini adalah

Pendapatan KeIuarga, (Pendapatan Bersih dan Kotor dan

Pendapatan per kapita) r jumlah anggota keluarga, modal

dan perkakas yang dimiliki keluarga, Biaya produkrsi,

dan jenis usaha yang dikelola keluarga dan Tingkat

Pendidikan anggota serta jam kerja keluarga.

2- Data penelitian berupa data primer yang diperoleh

Iangsung darl kepala keluarga sangat miskin yang terpi-

lih sebagai subjek etudi ini.

3. cara ,nengurnpulkan data dilal,.ukan dengan mer4awancarai

kepala keluarga dan hasil wawancara dimasukkan kedalam

daftar yang berisikan perincian variabel yang ingin

dij aring darl P.eIuarga sampel .

Penelitian ini dengan dem.tkian berupa survey keluarga
yang dirakukan petugas survey yang terdiri dari anggota

penelitian. Karena data yang dijaring hanyalah data
yang terjadi.(dihitung) pada saat tertentu saja walau-

pun sebagian data berupa rata-rata dalam periode ter-
tentu maka pengkajian dalam penelitian ini dilaksanakan

dengan pendekratan crossectional Anarysis dalam bentuk

studi expost-factg.

L6
MILIT UPT PERPUSTAKAAN

It if ;i I ir'],:.; f;
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B. Definlsi Operational

Batasan variabel yang akan dikaji dalam studi ini
masing-masingnya sebagai berik.ut :

1. Pendapatan keluarga, dihitung berdasarkan harga jasa

keluarga dan atau harga produksi k.eluarga rnenurut harga

pasar setempat pada saat pengumpulan data ini dilakup.an

(1994). Pendapatan dihitung dalarn bulanan, dalam arti
upah/produksi rata-rata per buIan.

Pendapatan diperk-irakan dengan cara :

(a) Produksi (pendapatan) kotor, yakni produksi sebelum

dikeluarP.an biaya produksi ( yang j uga dihiturng per

bulan).

(b) Produksi (pendapatan) berEih, pendapatan sesudah

dikeluarkan biaya produksi dan dihitung per bulan.
(c ) cara menghitung produksi/pendapatan per bulan

adarah perbandingan JumIah produksi tiap usaha dan

dibagi dengan rama proser produksi sampai mengha-

silkanr yang dihitung dalam bulan.

2- Jumlah anggota keruarga adalah Jumlah dari anggota

k.eluarga yang ditanggung Kepala Keluarga.

3. Pendapatan per kapita adalah perbandingan jumlah pro-

duski bersih atau pendapatan bersih dengan jumlah

Q^rL

4

anggota keluarga.

JumIah modal/perkakas

JumIah modaI/perkakas dalam

Mru[ UPI PERPUSTATAAN

II(IP PADANG
melaksanakan usaha P.eluarga

adalah perPriraan penyusutan barang rnodal./perkakas tiap
bulan.
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5. JumIah usaha

Jumlah usaha keluarga dihitung berdasarkan berapa

banyaknya jenis usaha l,.eluarga yang dikelola sendiri,

tidaP. termasuk usaha sebagai pekerja/nuruh tani,

6. Jenis usaha dibedakan dengan cara :

(1) Ferincian jenis uEaha

(a) Usaha ladang ubi, ladang cabe, Iadang kopi.

padi sawah, beternak dan nelayan sungai yang

dikategorikan sebagai Usaha Pertanian.

(b) Usaha produksi makanan (kue-kue) yang digolong-

kan sebagai Usaha/Industri Rumah Tangga.

(c) Ugaha Dagang

(d) Pekerjaan Tukang.

12) Persentase waktu (dalam Jam) keterlibatan dalam

usaha pertanian.

7. Jam Kerja

Jam kerja keluarga dlukur dengan Iebih dahulu menghi-

tung total jam yeng digunakan P.eluarga untuk menjalan-

kan usaha dalam setahun. Jam kerja ini selanjutnya

dibagi 12 (dua belas) untuk,nenghitung jam k"erja bula-

nan k.eluarga bersangkutan.

B. Biaya produk.ei dihitung. berdaEarkan jumlah pengeluaran

keluarga untuk menjalank-an usaha seperti pengeluaran

untuP. pupuk, bibit, upah buruh tani, dan sebagainya

yang dihitung untuk rata-rata sebulan.

9. Tlngkat Pendidikan Anggota Keluarga

Tingkat pendidikan anggota keluarga dikategoriP.an

!



1?

dengan cara sebagai berikut !

( a ) TingP.at Pendidil,lan Kepala tieluarga.

(b) TlngP.at pendldikan Ibu Rumah Tangga

Tingkat pendidlkan ini dihitung berdasarl,.an lama

(tahun) bersekolah yang dibedakran sebagal. berikut :

Tidak sekolah = O tahun ; llelas I SD/Drop out Kelas I -

1 tahun ; sampai k.elas 6 = 6 tahun I sampai kelas III

SLA = L2 ; dan seterusnya.

Pengangguran keluarga dihitung berdasarkan perEentase

waktu menganggur yang diperoleh dengan care r

TotaI Jam KerJa Nyata Keluarga/buIan
(1 ) 100 7.

Asumsi Tctal Jam Kerja Potensial
Ke I uarga/ bu I an

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keluarga sangat miskin yeng tinggal

di Kecamatan Rambatan. Sampel keluarga misP.in ini adalah

seluruh keluarga miskin di tiga desa miskin di liecamatan

Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Pemilihan desa miskln ini recara acak dari B desa

misP. in di kecamatan ini .

Daf tar keluarga sangat miskin diperoteh dari l(epala

Desa rnasing-masing desa.

10.
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D. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan dengan berbagai trara seperti

berikut :

( 1) LangP.ah pertama adalah menentul..an distribusi

trel,.wensi variabel-variabel pendapatan, jumlah

anggota P.eluargar jenis dan jumlah usaha, tingkat

endidikan, modaL/perkakas, jam k,erja dan biaya

produksi tiap usaha keluarga yang memberi laporan

tentang biaya yang dikeluarkan dalam menjalanp.an

usaha mereka.

(2) Untuk menentukan pengelompokkan data yang dlolah

lebih dahulu diperhatikan faP,tor-faktor yang

diperlukan dalam usaha yang relevan. pemasukan

' Iahan/tanah yang diolah petani hanya diperhatikan

bila kejian dilakukan terhadap usaha pertanian.

Usaha pertanian dipelajari baik secara gendiri-

sendiri (menurut jenis usaha) maupun secara

rnenyeluruh sebagai usaha pertanian. Keluarga yang

berternakr dan nelayan tidak dipelaJari bersamaan

dengan P.e I uarga petan i I aln , karena un tuk dua

j enis usaha yang disebutk.an lebih dahulu tidak

membutuhkan masukan (faktor) lehan olahan.

Akibat dari pengelompokan lni menimbulkan perbedaan

besar sampel data yang diolah.

Dalam membandingkan kecenderungan karakteristik jenis

ursaha digunakan l(f'uFk,af -Wal tls test.

Hubungan antara variabel dalam pErnelitian ini dipela-
jari dengan analisis regresi.
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untuk memasuk.an suatu variabel kedalam persa,naan

regresi (multiple sederhana atau non liner) Ieblh dahulu
diuj i keberarti.an variaber baru tersebut dalam ,nempelnga-

ruhi perubahan variabel tergantung.

Uj i keberartian ini dilakul,.an dengan uj i - F.
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Bila dihitung Rata-rata pendapatan p.otor l,;,eIuarga

misl.:in ini ternyata Rp. 50.B2or- per bulan dengan deviaEi

standar (s) = Rp. 1.4OOr-.

KeI ihatannya hampir Bs persen dari keruarga miski.n

ini berpenghasilan k.ptor per bulan (yang bersumber dari
pertanian ) kecil dari Rp. g1.OCIO,-.

Tingl'.at pendapatan kotor ini sudah barang tentu akan

menJadi lebih t'r,eciI bila dil.eluarp.an biaya produksi.

Disamping itu pendapatan yang kecil inl ap.an menjadikan

pendapatan bersih per bulan per kapita yang semakin rendah

pula e bi la telah dihuburngkan dengan jumlah anggota

ke Iuarga .

Distribusi pendapatan totar bersih per bulan keluarga

misP.in yang bersumber dari usaha bertani dapat dilihat
rnelalui data dalam Tabel 2.
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TabeL 2 Distribusi Pendapatan Bersih TotaI per
BuIan, lieluarga Petani I,liskin. l(ecamatan
Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

Ternyata Rata-rata pendapatan Bersih per bulan hanya

Rp.37-o9or- per keluarga. Derapan puluh lima persen dari
33 keluarga tersebut berpendapatan bersih dibawah Rp.

62-B(,or- per bulan. Lima puluh persen dari keluarga petani
ini hanya berpendapatan dibawah Rp, zB.460r- per buran.

Pendapatan ini adalah pendapatan bersih total per keluarga
per bulan. BiIa diperhitungkan pengaruh jumlah anggota

l,;eIuarga, maka dengan sendirinya pendapatan per kapita per

bulan akan jauh dibawah Rp. 28.460.-

B. Jumlah Anggota Keluarga

Keadaan pendapatan per kapita ini berkaitan dengan

distribusi jumlah anggota keluarga darl Sg keluarga petan.i

ini. Distribusi jumlah anggota keluarga dari gs k,eluarga

miskin ini tersebar seperti data dalam TabeI I.

FEndapatan
Eersih
(Rp. looo)

Jurnlah hieluarga Z kbluarga
Frekurensi Kurn-rl atif

Jumlah Z

2rg - D.l
D'r? ' 42,
4219 - 62,
6219 - Q,l
B2rg - Loz,

LQ2r9 - L2,,
L2,r9 - L42,

B
B
B
B
E
I
B

L4
I
5
2
1
1
1

42r4S
T,T
15r15
6r06
3rG
sroS
3r05

L4x
28
*TO

31
s2s

42r43
69r7O
El4r85
90r91
gsr94
96rw

1OOrO0

Jurnlah

;

S

B

9r@

1rs

IOOrOO
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TabeI S : Distribusi Jumlah Anggota Keluarga
Petani Misk in, Kecamatan Rarnbatan,
Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan TabeI 3, jumlah anggota keluarga Rata-

rata lebih sedikit dari 5 orang dan l,ledian sekitar sedikit
di bawah 5 orang. Bahkan Jumlah anggota keluarga yang s

orang atau kurang sebanyak ZL (63164 persen) dari SJ

keluarga rnisk-in tersebut

Kelihatannya jumlah anggota keluarga petani misp.in

ini relatif sediP.it. Dengan perp.ataan lain setiap rumah

tangga k-ebanyak an ,nernpunyei anggota sebanyak S ( tiga )

orang (diluar tlepala Keluarga dan Ibu rumah tangga).

Persoalan sek-arang : apal,;ah dengan kecilnya keluarga
petani miskin ini meninggikan jam kerja total kelurarga per

butlan. Sebaran jam kerja total per bulan ini akan diurai-
l,ran dalam bagian dibawah ini.

Jurnlah frrggota
I'bluarga

( 1 orang )

Juunlah Z
FreP.urerrsi Hum.rl ati f

JumIah Z

2
4
6
B

10

?

5
7
9

11

7
L4
6
4
2

2L
43
1B
L2
06

2L
42
18
L2
6

,
t
,
t
t

53
?A
L2
6
2

1OO,
fr,
36r

,
t

OC,n
36
IB
06

1B
6

Jum t

;

id

ah s
5+

5-

10or@



C Jam llerj a Total per Bulan

Dari 35 kreluarga petani misp.in

distribusi jam P.erja ( total ) per bulan

oleh Tabe1 4.

27

ternyata mempunyai

seperti diungk.apkan

1'lisk in
Datar

Tabel 4 : Distribusi Jarn Kerj a TotaI Keluarga
Kecarnatan Rambatan, Kabupaten Tanah

Jam Herja
Total

(dalarn 10 jarn)

Jumlah
F.elurarga 7. lbluarga

FreP-uensi Kr-rm.r I ati f

Jumlah Z

2r3D -
6rt36 -

LLr42 -
15r9€t -
Dril -
23rLO -
8r& -

6r85
11!41
L3.W
frrs
25r09
n#5
34.r?J

1B
6
2
I
4
1
1

54r55
1Br18
6r06
SroB

LZrL2
SroB
3rOts

1B
24
7A
27
?t
'?at

:B

54r55
72r73
TBrn
8lrEP
q5r94
96r97

IOOrOO

Jumlah

;

S

s5

10,10

L176

lm!oc,

Eila diperl-ratil,;an distribur:--i jam l,;erja tatal l.elurarga

Per buIan. ternyata lebih dari S() per€-en (atau 54" S=

persen ) ke lurarql"r hanya bel,;er-) a se'banyak zJ 6g. s J am.

l:.el.r-rarea yang bel,;er-ja 114r1 jam at*.r_r lebih rendah

Beban'r',3 1: 7,),71' Pet-sen.
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Bila jam kerja seorang diperp.irakan 16 jam seminggu

atau L44 iam sebulan, dan jam p,erja llepala Fleluarga ber-
banding jam kerja Ibu rumah tangga sebesar 2 : 1, mal,.a

sel,lurangnya jam kerja penuh satut keluarga (p.epaIa l,leluarga

dan ibu rurmah tangga) sebesar L44 + 7? jam per bulan = zL6

jam per bulan.

Bila demikian perkiraannya, maka sekitar Blr82 persen

(dari f,3) keluarga beP.erja dibawah jam kerja penuh.

Perl,;iraan jumlah P.eluarga ini tentu akan Iebih. banyak

seandainya }.;epala keluarga dan ibu rumah tangga juga

dibantu dalam usaha pertanian ini.

Dengan perkataan lain dapat diduga masih banyak. waktu

berlebih (under employed) yang belum digunap.an oleh suatu

keluarga dalam usaha pertanian merek.a. Kelebihan bukan

mustahi I dapat dimanfaatkan buat kegiatan usaha non

pertanian.

Pedaya gunaan kelebihan wakrtu dalam usaha pertanian

ini tergantung pada ada tidaknya jenis usaha Iainnya.

Jenis usaha yang dikelola keluarga misk.in ini dapat

disimak dalam uraian berikut.

Jenis dan Jumlah Usaha

Tiga pulurh tiga k.eluarga misk.in ini
dalam bidang pertanian yang membutuhk-an

pertanian bail,l yang dimi I ik"i ,naupun

perduai ) keluarga.

Usaha pertanian tersebut terdiri

terutama berusaha

penyediaan lahan

yang disewa (di-

dari : Pertanian
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padi sawah. Iadang ubi, ladang cabe dan Iadang kopi.

Disamping usaha pertanian tersebut sebagian kelnarga

ini rnenambah penghasilan dengan cara menjadi buruh tani
dan beternak, serta mengelola usaha rurnah tangga, berda-

gang dan bek.erj a sebagai tukang

Diantara 33 kreluarga petani miskin yang mengolah

lahan pertanian ini, sebanyak. B (24 persen ) p.eluarga

beternak, B (24 persen) menjadi buruh tani, 6 (18 persen)

keluarga berprofesi tukang, s (1s persen) mengelola indug-
tri rumah tangga, 3 (9 pclrsen) keluarga berdagang, selan-
jutnya masing-masing 1(5 persen) k.epala p,eluarga melap.sa-

nakan pekerjaan sambilan sebagai sopir dan nelayan.

Jam Kerja Sebagai Uk,uran Usaha pokok

Bila dik"lasifikasiP.an pekerjaan SS keluarga ini
dengan ukuran persentase waktu yang digunap.an rnereka dalarn

usaha pertanian ( termasuk usaha yang tidak rnembutuhkan

lahan) ternyata mempunyai diEtribusi seperti Tabel S.

IT.IL iil,JPT PEAPUSTATAAII

l'(!,? F d fiAl,lG



TabeI 5 : Distribusi Jarn Kerja TotaI lleluarga
Kecarnatan Rambatan, llaburpaten Tanah

30

MisP,in
Datar

F

Berdasarkan data dalam Tabel s dapat disimpul k.an

bahwa Rata-rata waktu yang dlgunakan untuk usaha pertanian
dari waktu kerja keluarga per bulan adalah sebesar 64r?s
persen dengan Hedian sebesar 74!SE persen

BarangP'aIi persentase waktu yang cenderung rebih
besar buat usaha pertanian inilah yang menyebabkan penda-

patan keluarga miekin ini relatif Iebih rendah.

Tingkat Fendidikan Keluarga

Tingkat pendidikan keruarga digolongkan atas tingkat
pendidikan kepala keluarga, ibu rumah tangga dan rata-rata
tingkat pendidik.an anaP./tanggurngan heluarga. Karena dian-
tara anak/tanggungan orang tua terdapat anggota keluarga
yang berusia dibawah 15 tahun, atau yang sedang berseko-

lah, serta anggota P.eluarga yang menjadi tenaga kerja

Jam kGrja
Dalarn Fertanian(zt

Juunlah
tletuarga 7. lieh-rarga

Ft eP.r.rmsi l fum.rlatif

JumIah 7.

L4 ErS
28!31 - 42$L
42162 - 56r%
$r%5 - TLrB
7Lt24 - 85r54
Elsr55 - IOO'OO

6
2
6
I
6

L2

18.18
6r06

18,18
3r(15

18r18
36r5/

27
IE
1ll

19
1B
L2

100
B1
73
37
54
s6

I&
76
58
55
37

t
t
I
t

Jtrnlah

x

f'ledian

s
6F-r95

74rfi

lOOreO
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terutama adalah kepala keluarga dan ibu rumah tangga, maka

tingkat pendidikan yang akan dikemukakan dalam bagian ini
hanya tingkat pendidil,.an Kepala Keluarga dan Ibu rumah

tangga seja.

Distribusi tinghat pendidikan Kepala Keluarga dan Ibu

rumah tangga dapat dipelajari melalui Tabel 6.

TabeI 6 : DistribusL ringkat pendidikan Frepala Keluarga
dan I bu Rumah Tangga Keluarga Hisp.in
Hecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

Tingkat
Pendidi-
k"arr

Kepala Fieluarga Ihl Rmah TangEa

Jth Z
lfuirulatif

Jlh 7,

ltumrlatif

JIh t JIh Z

o- 3
4- 6
7- 9

LO-L2

6
z7
2
5

15r@
67 rfi
5r0o

12r50

6s
35
40

15rOO
82,5O
67 rfi

1@rOO

7
3C,

I
n

17rS
75rOO
2r3;)
5r@

7
s7
38
N

17r50
q2rfi
95rOO

lOOr0)

Jurnlah 40 100 N 1@

Kelihatannya pendldiP.an Kepala Keluarga dan rbu Rumah

Tangga tidak begitu berbeda. sebagian besar dari merap.a

berpendidikan P.elas 4 - kelas 6 sD dengan perincian seba-

nyak 67r5o persen Kepala Keluarga dan Tsroo perEen Ibu
Flumah Tangga (dari 40 keluarga).

BiIa mereka yang berpendidikan o E tahun adalah

calon buta huruf , baik dimasa kini ,naupun rnasa depan maka

sekitar 15 - LT rs pergen Fiepala lleluarga atau Ibu Rumah

Tangga di duga rnerupakan anggota keluarga yang buta huruf



G

52

atau potensial menjadi buta huruf.
Bila ibu rltmah tangga yang buta huruf atau potensial

buta huruf ini bersuamip.an llepala Keluarga yang juga
memilil'li karakteristik demir.ian maka dibutuhkan pendidik.an
khusus bagi mereka ini rnengingat potensi merep,a yang tentu
dipengaruhi oleh p.e-buta huruf_an merepra.

llemungkinan hubungan antara variabel_variabel (terma_
suk, pendidikan kepala keluarge dan ibu rumah tangga) akan
d i l...emuP,ak an da l arn Bab beri kut .

l'lodal dan perkal,:,as yang DimiIiki Keluarga
ModaI dan perkakas p.eruarga ini diukur berdasarkan

harga penyusutan per bulan dari modal dan perkakas perta-
nian yang dimiliki keluarga.

Distribusi penyusutan modal dan perkakas per bulan
adalah seperti data yang diungp.apkan oleh Tabel 7.
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Tabel 7 : Distribusi ModaI dan perkal,.as
Misl,_in, llecamatan Rambatan
Tanah Datar

Keluarga
Kabupaten

l,bdaI
dan Ferk-akas

(Rp. lclc,Cr)

Jumlah
F..eluarga 7. lbluar-ga

Frekr-rensi tfurnr]atif

Jurnlah Z

10
!-L
.:rZ.

43
54
65,
76,

I tx)
13
?A
s9
32
65
78

2L
32
45
54
65
76
w

t L2
23s
6L
&
77
90

I t
, t
t I
t t
, I

I I

11
13
I
4
I
-t

1

1t
p
20
10
2
5
nz

I,5(,
50
00
(rQ

so
CN

50

,
I
,
,
I
t

11
24
32
36
57
39q

27 rfr
&roo
&roo
h'@
%r5O
97 rfi

1@rOO

Jurnlah

;

f'ledian

&
PrSo

2Er84-

IOOtC)O

Berdasari'.an TabeI 7 dapat disimpur kan bahwa sebagien
besar heiurarga (I?.Srl persen clari. 4,.:t l,;eluarga) h.inya
memilil,;i mocJaI antara Rp. ?1.1E(1r- _ Flp. IZ.IS0._.

Delapan puluh persen (dari 40) 1..:elurarga merniliki
modal d;n perl.;akas sebesar Rp. 4.f,.ig(J.- ata' Iebih. Rata_
rata moc'aI dan perr,;akas yang dimilik,i r.;eruarga miskin ini
sel.r i tar Rp . :12 . S(l() . - dengan rned ian Rp. 2g. B4iJ, _ .

H. Distril:ursi Eiaya produksi Usaha Keluarga
Eiaya produrk,si (dalam penetitian ini) adalah

pengeluraran l,;eluarga yang digunakan untul,; pr_rpurk.

upahr bahan baku dan sebagainya daram rnengelola
prcdurl,,si merel,;,a .

se I uruh

bibit.

ursaha
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Eiaya produksi yang diIaportran kelurarga hanya yang

berhurburngan dengan utsaha pertanian dan industri rumah

tangga ( prodr-rksi makanan ) ,

Eiaya produl,rsi yang dikeluarkan untuk usaha beternak,
nelayan dan turkang tidap. dilaporkan oleh responden. Dengan

demih:ian biaya produl,rsi yang akan diuraikan selanjutnya
adalah biaya produksi tanpa biaya produksi usaha-usaha

demi k ian .

Biaya produksi yang diungkapkan adalah biaya ya.ng

ditanggung kelurarga dalam menjalanpran ursaha mereka. rni
berarti beban biaya ini dapat. berupa biaya untup. beberapa

usaha yang dikelola oleh satu keluarga.

Distribusi Biaya produksi dapat dipelaj ari rnelalui
data Tabel 8.

M{LiT. UPT PERPIISIAI(AAN

I(IP PAOAN6
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Tabel B : Distribusi
llecarnatan

Biaya Produl':si lielurarga Misk in
Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Biaya Produk.si
yang Dikeluarkan

( Rp . lCx-x) )

Jurnlah
lieluarga Z

Frel:.umsi Fium-rl atif

Jurnlah Z

7.3f.r-t - 71.799
3J.ErX, - rc.On
40.100 - 59.399
w.#) - 7A.6W
7A.7(fr - q7.w
gB.CIJO - LL7.M

LL7.3r.,0 - 136.589

7
4
o
o
2
1

61r11
Lg'-4
11r11

o
o

5r56
2r7B

n
3E
$5s
?q

36

6L
m
91
91
91
w

10)

, 11
5-5

6
&
&
2.
(Jc'

,
I

,
t
I
I

Jurn Iah

;

t&diarr

40

Rp.Z7 .76? rC()

Rp.17.291r@

IOOrOO

Berdasarkan distribusi Biaya

dalam Tabel B dapat disimpulp.an .

(a) Sebagian besar (glr66 persen)

Produksi yang tertera

Rumah Tangga

membutuhkan biaya untuk usaha produksinya
. t Rp.60.000,- per bulan.

(b) Rata-rata Biaya produksl yang dikeluarkan keluarga
adalah sebesar Rp. 27.76groo per buran dengan median

Rp. L7 .?9L rOO.

(c) untuk' keluarga sebanyak J6 Rumah rangga dibutuhp.an

dana untuk biaya produksi sekitar Rp. ggg.684r- atau
hampir Rp. 1.OOO.OCJOr-.

( ke I uarga )

sebesar
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I. Distribusi perkiraan pengangguran Keluarga
Jutmlah jam keria anggota keluarga dalam suatu usaha

,nenentukan besar |.ecilnya waktu (jam) menganggur anggota
l'.eluarga yang bersangkutan dalam suatu periode.

Daram uraian sebelumnya telah dinyatakan berbagai jam
l:.erja l,.elurarga menurut jenis usaha keluarga. Diantara
l,;,eluarga tersebut sebagiannya juga bep.erja sebagai buruh
tani - Jam l:erja inl belum termasuk daram distribusi jam
k'erj a yang terah dikemukakan seberurnnya. Disamping itu
sebaglan p'eruarga mempunyai dua jenis usaha atau Iebih,

Pengangguran anggota keluarga hanya mungkin diketahui
bila diperoleh total Jam kerja anggota keluarga dalam
seluruh usaha yang dit.etora k,eluarga yang bersangkutan.

Penelitian ini belum menelusuri jam kerja masing_
masing anggota k.eluarga dalam tiap usaha yang dikelora
keluarga. Data yang terk.umpul baru berbentuk jam kerja
total k.eluarga daram tiap usaha dalam arti hari dan jam
l,;erj a sebu I an .

Besar k_ecilnya pengangguran anggota keluarga
disamping tergantung pada Jam kerja yang telah dikorbankan
dalam usaha tertentu, juga ditentukan oleh jumlah tenaga
kerja P,eluarga yang berusia 15 tahun atau lebih.

Untuk memperkirakan besarnya Jam menganggur anggota
keluarga digunakan dua jenis asumsi sebagai berlp.ut B

Asumsi (1) Jam kerja potensiar'anggota kreluarga berusia 1s
tahun atau lebih dalam sebulan !

(a) Flepala keluarga dapat bekerja 7 ( tujg16) jam

per harl r sr I arna 6 ( enam ) hari per rninggu



Asumsi

,7
buat 4 (empat) minggu per bulan = 7 x 6 x 4

jarn = 168 jarn per bulan.

(b) Masing-masing anggota keluarga yang berusia

15 tahun atau lebih dapat bekerja selarna 25

persen Jam kerja Kepala lielr-rarga = 42 jam

per bulan/anggota P.eIuarga.

( 2 ) Jam k.erj a potensial sebulan :

( a ) l(epa I a Kel uarga dapat bekerj a se I ama 168

]", per bulan ( Iihat asumsi (1) no.. (a) ).
(b) l"lasing-masing anggota keluarga yang berusia

15 tahun atau lebih dapat bekerja selama 50

persen jam kerja Kepala Keluarga = 84 jam

per blrlan/anggota keluarga.

Eerdasarkan aeumsi-arumBL diatas dapat diperklrakan
jam kerja potensial keluarga per bulan menurut jumlah

anggota keluarga. Perkiraan tersebut adalah seperti

Tabel 9 dan Tabel 10.



TabeI 9 : Perl,liraan Jam llerj a potensial Keluarga perBulan Menurut Jumlah Anggota FieluargaBerusia 1S Tahun atau Lebih dengan Asumsi

SB

(1)

*)
Tidak ternrasup. lbpala Fbh.rarga

Eerdasarkan perkiraan jam kerja potensial
kapk.an oleh Tabel ?, diperoleh diEtribusi
keluarga seperti dilukiskan oleh Tabel 1O.

yang diung-

Pengangguran

illlH UPT PERPUSTAI(AAN

It! !P f I 1,', lllli

Jumlah ftrgrgr:ta hbh.rarga (orang)
t\tl uraian

2 s 4 5 6 7

1 Kepala
Fi,eltnrga 168 168 168 168 168 16A

2 &rggota
lbluarga )t) 42 g Lzb 16Er ZLct 232

Jarn kerja
potmsial
l,leluarga per
hllan

ZLO
jam

232
jam

n4
jarn

s6
jarn

s/B
jam

4N
jarn
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TabeI 1O : Perp.iraan Distribusi pengangguran
Anggota lleluarga Miskin, llecarnatan
Rambatan, Kabupaten Tanah Datar

Fer=entase
Fengangguran
per Rrlan

Jumlatr
Keh-nrrga Z

Frek-uensi l.tum-rlatif

Jumlatr Z

f-r

t=IU
27
4L
il
6A
E}?

70
m
10
ED
so
3)

LAt69
T rS9
41,09
*r79
6EJr4g
@.rLg
95r89

t
t
,
t
,
t

1B
5
4
6
E

1
I

45
L2
10
15
L2
2
2

t c'o
50
oo
oo
50
50
fft

,
I

I

t
I

I

q)
n
L7
13
7
2
1

100
55
42
s2
L7

5
?

I CD

OC)

5C,

50
50
CD

50

I

t
,
,
t
t

Jurnlah rc 100.oo

EiIa diperhatip.an distribusi pengangguran dari 40

orang l'iepala lieluarga miskin ini, ternyata LrJnurnnya sekitar
o 13!69 persen dan Rata-rata sebesar 28r07 persen.

Kelihatannya hampir - satu dari tiga keluarga (sa!s
persen ) mengalami pengangguran sekitar so persen ataur

lebih dari wak.tu Flerja yang dapat disediap.an k.ellarga yang

bersangP.utan. Bahkan sebanyak S perren (dari 40) keluarga
terseburt anggotanya hampir tidep. ber,;erja sarna ser,;a1;

dengan perl'r,iraan wal.tur ,nenganggLrr sebanyah + 73 per=er.l

atau lebih.

Perkiraan t,enganggLrren anggota [':elurarga ini a1,;an

mel;in besar bila asurmsi. pot-ensi anggo+-s t;elrr.rrga berursia
1--r tahr-rn ataur l.ebih untur[,.: ber,rerja dianggap ]ehrih besar.
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i.ieng;:n demikian perP.iraan j am L:erj a potensial per

hr.-tl ;.:n rnenurrurt i urmlah anggota keluarga akan bervariasi
seperti dilukiskan oleh Tabel 11.

TabeI 11 : Ferkiraan Jam Kerja potensial l(eluarga per
. Eulan Henurut Jumlah Anggota Keluarga
. Eerusia 15 Tahun atau Lebih dengan Asumsi (Z)

*) tidak temaeuk kepala ke\,rarge

Berdasarkan perklraen Jam kerja potenrial

tiap P,eIuarga dapat dlperklrakan dlstribusi
pengangguran yang terjadi dalam Euatu keluarga.

Distribusi pengangguran anggota keluarga
dapat dilihat dalam Tabel LZ.

per bulan

persentase

tersebut

IdIILII( UPT PEAPUSTAI(AAN

tiltP Pi.0AI,i6

t{o Uraian
Jumlah frrggota hblr-rarga (orargl

2 5 4 5 6 7

1 F..epala
F..eluarga LE 168 168 164 168 168

2 frtgqota
F.eltrarga f ) BI 168 232 s56 4N so4

Jsn kerja
potenslal
keluarga per
bulrr

%2
Jam

1S6
Jgn

4n
Jan

Y)4
jan

ffi
jam

672
Jarn
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Tabel LZ : perp.iraan Distribusi pengangguran
Anggota Keluarga Miskin, l-iecamatanRambatan, llaburpaten Tanah Datar

Fer=entase
Pengangguran
per Rrlan

Jurnlah
F..eh-rarga z

Frekr-rensi Ftrrrulatif

Junnlah z

o
14.36
Br72
43.C8
57 rq
TL r8c)
86116

14r35
?€rTL
4sp7
57r4.f
7Lt7g
t36r15

100.u)

11
5
I
7
5
3
1

flr*)
12r50
sr@
17r 5C,

12r50
7r5()
2rfr

40n
?4
16
?
4
I

lOOrCx)
72ry)
&r(X,
4,o!O0
ErSi)
10r(JO
?,5C)

Jumlah N lOOr@

Bila diperhatir.an distribuei pengangguran keluarga
miskin yang ditukisp.an oreh rabel 12, dapat disimpulp.an
bahwa sebagian besar anggota keluarga menganggur antara
o 14135 jam per buran yang dialaml oleh 1r (27 tso per-
sen) dari 40 keluarga ; selanjutnya p.ebanyap.an menganggur
antara 28r7Z - 43rO7 persen per bulan. Tingkat penganggu_
ran yang disebutk'an terar,.hir ini di alami oleh B (20
persen ) dari 40 l.;eluarga misktrn Ini.

Median persentase pengangguran adarah sebesar 55rg
persen per bulan. Dengan perl,.ataan lain dapat disimpulkan
bahwa 20 p'eruarga ,nengalami pengangguran anggota untuk
rnasa seP.urang-kurangnya SSrg pergen dari jam potensial per
bulan yang dimiliki anggota keluarga guna menjalankan
suatu usaha.
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Sek itar 2 dari 5 P.eluarga ,nengalami pengangguran

sel,r,urang-kurangnya 50 7. dari waktu kerja potensial yang

dipunyai oleh anggota keluqrga yang berusia ls tahun atau

lebih.

Rata-rata pengangguran anggota keluarga sekitar 36r97

dimanfaatkan untuk, beruEaha.persen dari waP.tur yang dapat



BAB V

DISTRIBUSI PENDAPATAN' JAT.I KERJA, BIAYA PRODUKSI DAN

HUBUNGAN PENDAPATAN DENGAN JAT.I KERJA DAT{ BIAYA PRODUKSI

T.IENURUT JENIS USAHA KELUARGA PER BULAN

Dalam bab ini peneliti akan mengungkapkan secara bertu-
rut-turut tentang distribusi Fendapatan Keluarga per Bulan,
Jam hierja, Blaya Froduksi dan Hubungan pendapatan menurut jam

k,erja dan Biaya Produksl tiap jenis usaha.

Distribusi tersebut adalah sepertl dibawah ini.

A. Distribusi Pendapatan per Bulan

Pendapatan k-eluarga bersumber dari bermacam usaha

keruarga baik dalam bentuk ugaha pertanian dan rnaupun

dalam bentuk usaha keluarga selain pertanian.

Berdasarkan klasifikasi surnber pendapatan per bulan
dalarn usaha pertanian ditemup.an distribusi seperti yang

dilukiskan oleh TabeI 1S.

lj,IILIi( UPT PERPUSTAilA r II
43 I !1tl f;l,DAllG

i*p* *,..+:**at r-4l* :_.r_c
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Tabel 15 : Pendapatan Keluarga per Bulan
Menurut Jenis Usaha Pertanian *

Distribusi rata-rata pendapatan keluarga yang bensurn-

ber dari usaha beternak, ladang ubi, padi sawah dan ladang

cabe ( lombok ) masing-masingnya adalah Rp. 11.545r- ;

Rp. 23..687 r- ; Rp. 32.9BOr- ; dan Rp. 44.467 t-.
llelihatannya uEahe yang menghasilkan pendapatan

keluarga ( sesudah dikeluarl,.an biaya produksi ) terendah

adalah ueaha beternak dengan rata-rata Rp. 11.545r- per

bulan dan tertinggi adalah usaha berladang cabe dengan

rata-rata Rp. 44.467r- per bulan.

Demiklan pula median pendapatan per bulan terendah

dihasilan oleh usaha beternak dan median pendapatan ke-

Fmdapatan (dalarn Rp) fErunrt Jenis lJsaha

Beternak Ladilg UbI Padi Sanah l-adang Cabe
(Lsnbok)

Rp. mG)
lCLt(rC,
12C,OO

Lzs({)
150ff)
250CI1

100c0
10000
12000
130U)
lEDOO

w
T73J

LL2L9
lsooo
L6z,73
211m
25.LEl2
?9L84.
rcfi,E,
473L

7Lcp.
107SO
11636
L@
L6z,73
?J473
ffi
34S5
46545
Bs6E6

Rp. Rp. 4SOO
723t)

132SO
?a=g)
36sOO
4?ffi,
7ffiC)

ufio
Wff)

zwfr
358@
SPC,oO

s3000
8000

Rp. 19OOO
4L667
4€G
SIES
ffifi

11

Rp. 11545

Rp. 120OO

N

Rp. M7
Rp. L87Z7

L4

Rp. ffi

Rp. 31OOO

(

5

w. t+t+#7

Rp. 4€IS

SrEB

< or@1
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Iurarga tertinggi oleh usaha Iadang caber yang masing-

masingnya Rp. L2.0OOr- dan Rp. 48.333.-.

Bila di uji dengan Hrusk"al-Wal lis Test. ternyata

[,;ecenderungan pendapatan per- butlan helutarga ini bertreda

secare berarti a,rtara j enis utEaha tersebutt ( l,:: = 5.8J i

P ri (J.(J(Jl).

Piliharr pel,;erjaan (ur=a.ha) tent-rr rjitentul,;an jurga oleh

keterampilan. Iahan. modal r-rsaha dan tenaga kerja yar,g

dimi I il,;i oleh setiap l,;eIrr;rrga.

Tamp;.'r.nya. hi Ia f aktor-f al,ltor yang disebutl,;an teral,thir

ini dil,.on i:r-o1. mal,:.a sementclr-.1 dapat disimpulkan bahwa

besar kecilnya pendapatan keluarga per bulan tergantung

pada jeni= ursaha pertanian yang diIaksanakan keluarga

terseburt.

Penemuan sturdi ini juga menunjukkan bahwa

bervariasi tergantung

pendapatan

pada jenisper

ursaha

bu I an terseburt j uga

di Ir-rar sektor pertanian.

Perbedaan pendapatan keluarga demikian dapat diamati

melalui distribusi pendapatan dalam TabeI 14.
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Pendapatan Keluarga per EulanHenurut Usaha Non pertanian

Ei la diperhatikan distribusi pendapatan kel.rarga
seperti yang diluklskan oreh rabel L4, ternyata bahwa
usaha k,eluarga dalam membuat rnakanan ringan (yang dituju_
kan untuk paEar lokal ) hanya menghaeilkan pendapatan rata-
rata per bulan terendah (Rp. 46.000).

Pekeriaan tukang menghasilkan pendapatan keluarga
rata-rata Rp. 57-444r- per bulan. Kecenderungan pendapatan

Per bulan yang tlnggl bagl perr tukang dibuktlp,an puta
oleh medlan pendapatan mereka yeng lebih (ter) tinggi,
yak'ni Rp' 60.ooor-- usaha rumah tangga yang rnemprodu|.si
mal'.anan tetap cenderung menghasilkan pendapatan terendah
berdasarkan median pendapatan p_eluarga ini yang hanya
Rp.40.5OOr- per bulan.

Tabet 14:

n

x

It

K

P

Pmdapatan (dalam Rp) t,lenunrt Jenis lJsaha

lJsaha nemh_rat
makanan ringan

Dageng Tukang

Rp. 9OoO
100co
400)0
44000
eq)o

16000
10000
4l@o
MOCD

1100cn

Rp. qOOOO

45000
soooo
m000

Rp. 24000
Saqlo
6['000' 7wfr
900)0

32OCx)
6C(IOC,

6/rcq)
eo00

10

Rp. qaCPCr

Rp. 40il)

4

Rp. 5l7SO

Ftp. 475OO

I
Rp. 37444

Rp. 6o0o0

18r41

< orool
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Disamping itu usaha dagang tampaP.nya leblh menghasil-

kan pendapatan P.eIuarga yang Iebih tinggi dibandingkan

dengan pendapatan keluarga yang bersumber dari usaha

membuat makanan r yang masing-masingnya sebesar rata-rata

Rp. 53.7CrO.- dan Rp. 46.Ot)Or- per bulan. Potensi usaha

dagang dalarn menghasilkan pendapatan keluarga yang Iebih

tinggi dibandingl,:an dengan usaha keluarga dalam rnembuat

rnakanan yang dipasark-an diperl:uat pula oleh median penda-

patan yang bersumber dari kedua jenis usaha tersebut.

Median pendapatan l,.eluarga per bulan yang berasal dari

usaha dagang adalah sebesar Rp. 47.5OOr- Iebih besar dari

median pendapatan keluarga yang dlperoleh melalul usaha

membuat makanan yang hanya sebesar Rp. 40.5OOr-.

Ferbedaan besar rata-rata dan median ini diperkuat

pula oleh perbedaan P.ecenderungan ketiga P.eIompok pendapa-

tan dari bermacam usaha keluarga tersebut. Perbedaan

kecenderungen ini cukup berarti bila di uji dengan I'iruskal

Wallis,Test (K = 1BrBl i p < OrOOl).

Bila dibandingkan pula besar pendapatan keluarga yang

berasal dari usaha k-elompok pertanian dan non pertanian,

ternyata menunjukkan variasi seperti diungkapkan oleh

Tebel 15.

Ifi IL|K UII PTRPUSTAI(AAN

l{?P ['qDAr!G
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Tabel 15 : Pendapatan Keluarga
Usaha F,ertanian dan

per Bulan
Bukan Pertanian

n

x

ttd

li

P

Eila diperhatikan kecenderungan distribusi pendapatan

k'eluarga per bulan darr dua kelompok usaha, yahni kelompok

usaha yang termasuk pertanian dan bup.an pertanian seperti
di ungkapkan oleh rabel 15, dapat disimpurkan bahwa usaha-
usaha diluar sektor pertanian menghasilkan

l,;eluarga per bulan yang leblh ttnggi.
Kecenderungan pendapatan ini tidak hanya

perbedaan rata-rata pendapatan keluarga sajar

pendapatan

dalam benturk

tetapi juga

Fmdapatan (dalan Rp) tkrurlt Jenis lJsaha

Fertanian t'lm Pertanian

MP
7Ls)
wfi

100q1
LL2L9
12000
132sO
L623r-J
lmC,C)
2747;5
25.L@,
29LE4.
36sCD
4L6b7
,tl€rs
5g3B
7ffi

4Sfl)
72fi
?7&

10000
11636
lzCnO
15000
L6275
1rcC'O
24000
2W
34545
39000
46545
4?500
60000
Eaooo

6(]rJf)
BOCD

10000
l0iEo
1zCIro
13000
ISOCp
L6273
211gO
zsr)U)
zbxo
3s500
40186
47nL
53000
65636

Rp Rp. Rp. Rp. 9OOC)

1trpo
zryXx)
320(D
4(Xx:D
44c{rJ
50mo
gffi)
750fi1
BOOCX)

ecrql
110000

ldtxr(l
%)(xl
Saooo
4(XnCt
41oCI)
450)C,
6CDOCI

6,tlr}:'o
B)OOC)
grcoct
gc,CtCx)

Rp.

s
Rp. 2&37

Rp. 185'OO

?3

Rp. 51847

Rp. 4SOOIJ

4r%

< orool
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bi Ia dibandingl,tan median pendapatan keluarga antara ke-

Iuarga yang melakukan uEaha pertanian dan non pertanian.

Hal ini terbukti karena rata-rata pendapatan keluarga

per bulan dari Usaha Non Pertanian yang sebesar Rp.

5.L.B27 r- ini jauh melebihi rata-rata pendapatan yang

berasal dari Usaha Pertanian yang hanya sebesar Rp.

26.O57r- per bulan. Demiklan pula median pendapatan ke-

luarga dari usaha sektor non pertanian jauh melebihi

median pendapatan P.eIuarga darj. Sektor pertanian yang

masing-rnasingnya Rp. 45.OOOr- dan Rp. lB. SOOr- per bulan.
' Perbedaan k.ecenderungan inl cuLup berarti bila di uji

dengan uji Kruskal-Wallis (K = 4146 i p ( O,OOI).

Berdasarkan penemuan yang telah di Iup.isk-an diatas

Eernentara dapat disimpulkan sebagai berikut.

Seandainya hanya faktor pendapatan saja yang diper-

hatiP.an dan bila usaha keluarga tersebut tidak atau belum

mungkin beralih dari usaha pertanian. maka usaha yang

lebih menguntungkan petani (daIam arti memberikan pendapa-

tan per bulan yang lebih besar) adalah bertani cabe.

Eesarnya potensi usaha ini dalam memberik-an pendapa-

tan l,.epada P.eluarga tani barangka 1i p.arena harga pasar

untuk jenis produksi ini relatif cukup tinggi dibandinghan

dengan harga hasil pertanian lainnya. Disamping itu bukan

mustahil pula kesempatan beroleh pendapatan yang lebih
beEar ini karena para petani tidaP. rnenghadapi " kendaI i

haroa ", kecurali hanya membutuhkan ketajaman perkiraan

petani terhadap harga produk-si ini di paser pada rnasa

il,lLifi tlPT PERPIISIAI(AAN

lt( li/ r I nAu6
*>r!'
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depan. Risik,o perubahan harga ini dapat lebih keci I p.arena

relatif Iebih mlrdahnya petani menyesuaip.an produk.sinya
serta lebih pendeknya periode yang dibutuhkan sejak ,nena-
nam sampai. dengan mernanen.

Persoalan sekarang adarah bagaimana caranya petani
membagi waktur dalam berbagai usaha tersebut. Keragarnan

usaha barangp.ali Iebih menjamin kestabilan pendapatan

petani. Keadaan yang disebutp.an terakhir ini ditunjang
oleh l,;,esimpulan berikurt.

usaha-usaha diluar sektor pertanian rebih menjanjikan
pendapatan P.eIuarga yang lebih tinggi.

Namun demikian usaha dlluar pertanian ini, seperti
pek.erja tukang, tentu membutuhkan keterampilan khusus yang

menuntut Iatihan./magang dalam wak,tu yang relatif Iarna.

Disamping itu krebutuhan jumlah tenaga seperti ini
tentu lebih terbatas rnengingat pasar kerja tukang tersebut
terbatas di desa yang bersangp.utan Eaja.

Usaha dagang k.elihatannya juga menghasilkan pendapa_

tan keluarga yang rebih besar. walaupun demikian usaha ini
rnernbuturhk-an sejumlah modal yang akan digunap.an oreh para
keluarga yang ak-an berdagang tersebut. Dan tentu tidaklah
al:.an menguntungkan bila iumlah pedagang dl desa yang

bersangkutan bertambah banyak, seandainya Iuas usahanya
hanya menjaring pembeli dipasar Iokal (desa) saja.

Harapan menabung untuk menyisihkan modal burat berda-
gang bagi sebagian 1,,;.eluarga tersebut tidal: ditun j ang oleh
distribursi pendapatan p..eluarga pada saat ini. llarena 26
(65 persen) dari 40 keluarga miskin ini berpenghasilan per
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kapita dibawah Rp. 1g.OOt),-. Bahkan d Lantaranya

h.eluarga yang berpendapatan [,Er l,;apita cJiLrawah

per bulan.

terdap.:i t

Fip. 1 " 
(l(l(l

TNILIfi UPT PEf, PI'STAKAAN

ll{lP P I :}l} +l G

B

Empat b+*las heluarga berpengha=ilan per kapita di
al:as Rp. 2(J. ()(Jo. - " Eesarnya penri"ipatcan F,er l,,.api ta tergar,-
turng pu I a pada j urm I ah anggota 1,.:e I uarga .

lrJalaurpiin jurmlah anggota l,;,eIuarga ci isatr-r pihal,r dapat

meninql':.ati,...:n kemampnan prodcrhsi namun dipihak lain dapat

menel,:.an pendapatan per l,;apita menjadi Iebih rendah.

l'iecenderLrngan pendapatan keluarga yang berbeda rnErnu-

rltt jenis usaha diatas, barangkali disebabkan p.arena

perbedaan penggunean lama jam kerja p.eluarga dalam tiap
t-rsaha kelurarga.

Namun demikian dugaan ini belum ditunjang oleh data
jam P.erja para petani yeng akan diuarail,.an dalam bagian

berikut.

Perbandingan Jam l,ierja Anggota Keluarga per Bulan.

Dalam bagian sebelumnya telah dijelaskan tentang

perbedaan kecenderungan besar pendapatan k-eluarga menurut
jenis usaha yang ditekuni keluarga.

Sementara tentu dapat diduga bahwa perbedaan jenis

usaha akan rnernbutuhl,-an j am p.erja anggota l,.eluarga yanEl

berbeda puIa.

Fienyataan menunjukan bahwa penggunaan jam kerja
k'eluarga tidak berbeda secara berar.ti antara bermacam

usaha tersebut.
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Distribusi jam kerja keluarga menurut jenis usaha ini

dapat dipahami melalui distribursi Jam kerja kelurarga dalam

Tabel 16.

Tabel 16: Jam lierja Heluarga per Bulan
l.'lenurut Usaha Pertanian

Bi Ia diperhatikan distribusi j am kerj a k.eluarga

menurut jenis usaha pertanian seperti yang diungkapkan

oleh Tabel 16, ternyata bahwa kecenderungan lama keterli-

batan ( j am k-erj a ) keluarga dalarn berbagai j enis usaha

tersebut tldaP. berbeda Eecara berarti (K = O.7gS ; p E

t or2o).

n

x

Md

K

p

Jam llerja (dalam jan) l,lmr-rnrt Jenis lJgaha

Beternak l*adang Ubi Padi Sah,ah L.adang Cabe
(L"snboP.)

3C,

6D
&
60
7c)
90

s
g)
&
@
90

arnj 2,163 i
n163
sr%
rcr72
51163
*r72
67 r9t)
ffirs

156!11
n716

B,L?
36r@
3Fr%
€rgo
32rL7
65rO0
74rqo
85!81

197r59
67 |cr)

an 35
52
60
g7
?1
v7

L4

SO Jarn 52r(X)
@ sr@
16 7g r@
@ sr@
50 96rA)
50 1@r0O
18 153175

I

,
,
t
t
I

,

45
Ear

6?
B5
96

27
46
?As
68

amJt
,
t
,
,

11

&rZS jam

60.0f.t jam

20

7Qr67 latrr

53rOO jarn

14

85147 jam

B'CO jarn

5

70 jam

69126 jam

or795

+ Or?O
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Jam kerja. keluarga dalam masing-masing jenis usaha

tersebut berP.isar antara rata-rata 62r75 jam kerja per

minggu dalam usaha Beternak i 70 Jam dalam berladang cabe

; 70167 jam dalam ueaha ladang ubi dan 83147 jam per

minggu dalam usaha padi sawah I serta dengan median jam

keluarga rnenurut jenis usaha yang masing-masingnya 6Ct jam

per minggu dalam usaha beternak i 69126 jam dalam usaha

ladang cabe i 55 jam dalam usaha ladang ubi dan median

B9'OO jam per bulan dalam usaha padi sawah.

EerdasarP.an penemuan ini dapat disimpulkan bahwa

kecenderungan penggunaan waP.tu P.erja petani untuk tiap

pillhan usaha tani mereka tidak berbeda secara berarti,

namun usaha-usaha ini, seperti telah dipaparkan dalam

bagian sebelumnya, menghasilkan kecenderungan pendapatan

per bulan yang berbeda scrcara berarti.

l,lesamaan kecenderungan J am kerj a keluarga j u.ga

ditemuP.an dalam usaha lain diluar sektor pertanlan seperti

usaha/pekerjaan Tukang, Dagang dan Produksi Makanan.

Indikasi ini dapat dibuktikan oleh distribusi dalam

Tabel L7.
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Tabel L7 : Distribugi Jam Kerja Keluarga Per
Bulan Menurut Jenis Usaha Non
Pertanian (dalam jam)

Berdasarkan distribusi jam kerja keluarga per bulan

dalam setlap jenis usaha/pekerjaan Tukang, Dagang dan

Produksi Makanan (Kue Tradisional) masing-masingnya dengan

rata-rata 92122 jamr L26'OO jam dan 60rg jam per bulan

in1, belum dapat disimpulkran bahwa sebaran jam

kerja menurut jenis usaha inl berbeda secara ber-

arti (ll = 1136 ; p - t Or2O). Kelihatan pula bahwa median

jam kerja keluarga hampir mendekati Rata-Rata jam kerja
keluarga disetiap jenis usaha, kecuali pada pekerjaan

Tukang . median j am kerj a j auh dibawah rata-rata j am l,lerj a

yang d igurnak an da I am pel,.erj aan in i . Ter j ad inya perbedaan

HI

l:

P

|[Ii{ UPT PERPUSTATAAN

f'"if I-I1...*riii

Tukang Da€ang ProdukEi
l"lakanan

il
2t')
&
96

168
&
&
q)

L6r)

oc,
o0
cr)
c0
OCl

CJO

cx)
oo
c$

I
,
I

t
I
,
t
I
I

4,
2UJ!
L4i;),
1@t

(J0
(]c,

(x)
oo

72r@
4rCfr
32rOO
75r0O
sro)

110!0O
BrCx)
6ClrC0
ErOCl
&r(Jo

I

&

q2tn
4

L?b

120

10

&rg

&
1136

t or2o
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tersebut Prarena terdapatnya seburah n i I ai yang ekrstrim

( 16OrOCr per bulan ) dalam jam kerja tukang satu k*eluarga.

Perbandingan jam kerja (anggota) l,;,eIuarga dalam tiap
jenis usaha ini dapat pula dilaP.uP.an antara jam kerja per

bulan kelurarga dalam utsaha pertanian dibandingkan dengan

jam l,lerja perbulan dalam usaha non pertanian.

Perbandingan l,.ecenderungan jam kerja ini dilukiskan

oleh TabeI 18.

Tabel 18 : Jam Kerja Keluarga per Bulan Dalam
Usaha Pertanian dan Non Pertanian

n

x

rt
K

P

Pertmian lkr Fertsrian

55
104
91
90
32
52
6s

207
74
q')
BS
54
gl
6c)
%)
il
4f,

5
o
5
c)

o
2
o
7
I
9
3
7

79,
'5gt
77r
ilt
52t
%r
2E'r
67,
€t
39t
wr
7D
a)
70
6f)
9El,
85t

o
B
5
o
o
o
6
o
7
3
4

2
o
o
2
2
6
6
I
()

4
1

5
!r

t
1t

I

,
,
,
,
I
, I

t !
1I I

I

3I I
t

60t
96t
s7r

L4d.,
23r
D,,
51t
85t
I
E6

136
a)
50
9Cr

u)
697

3

&
4

160
140
4s
&,

?J
16El
q)

xro
72
73
34
6Cr

54
96
4
&

lCn
32

110
R-t

50

73

70

%

EI]

75

-orsl

) or2o
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Berdasarkan distribusi jam kerja dalam TabeI 18

tersebut dapat dieimpul P.an bahwa tidak diperoleh cutP.urp

bukti yang berarti untu|. menyataP.an bahwa keluarga petani

mengutamakan (lebih banyak) bel,"erja dalam salah satu

ke I ompok

usaha terEebut (K = - O.S1 I P I QrzO).

Dengan perkataan Iain, kendatipun berdasarP.an bukti

yang dinyatakan dalam bagian sebelumnya, bahwa pendapatan

per bulan keluarga yang bersumber dari usaha non pertanian

cenderung Iebih besar dari pendapatan l'.eIuarga yang

berasal dari usaha-usaha pertanian, nefnun perbedaan ke-

cenderungan pendapatan yang berartl rnenurut usaha keluarga

ini, tidak bersamaan dengan Perbedaan jam kerja keluarga

yang berarti pula dalam usaha yang bersangkutan. Perbedaan

pendapatan menurut jenis u5aha lnl barang|.ali disebabP.an

oleh perbedaan besarnya ,oaEukan lain dalam Proses

produksl usaha-usaha kreluarga tersebut.

Masukan lain dalam setiap jenis usaha ini dihltung

dalarn bentutk biaya produksl Per bulan yang harus dik.eluar-

kan tiap keluarga.

Variasi blaya produkei ini akan diuraikan dalam

bagian berikut.
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Distribusi Biaya Produksi Usaha Keluarga per Bulan.

llecenderungan biaya produksi menurut jenis usaha

keluargar Eecara berturut-turut dapat dibuktikan melalui
distribusi dalam Tabel 1?,

Tabel 1? : Distribusi Blaya produp.si yang
Dikeluarkan Heluarga Henurut
Jenis Usaha (dalam Rp. )

Pertanian f{m Pertanian

Padi Sah,ah L-adang Ubi l-.adang Cabe Prcduksi tfue-kue
(makanan)

ssoo
4{n
7Cffi
90@
9000
9ffi

1750C,

14s5
4€.L4
5m
777U^
@70

LO7Z7
1OtrrO
19600
21000

ru
33g,7
678.L
7W
8455

LO7fi
11C,?1
L97G ^

BB16

160Cp
25000
?&7
sffi
4L667

7Cffi
LC)U)O

12000
lmoo
30010
31000
5sOCx)
90c,oc,

10c0c0
1200co

nl =f

xl = EE71

it1 = 90OO

n2

x2

w

=18

= 11151

r EE6S

nS

x2

=$

= 2953

Hs = ?&7

K = 2t62

p ( Orr.rOS

n1

x

l'U

+ ft2 + ns =3()

= 13612

= 9l2fi

:-
x

=1O

= 47YD

tt = 30St)

K = S;OO

p - C,rf$l
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Bila diperhatikan distribusi Biaya ProduP.si per BuIan

masing-masing Ugaha Pertanian (Padi Sawah, Ladang Ubi,

Ladang Cabe) ternyata kecenderungennya berbeda secara

berarti (1,: = 2162 i p { O'OOS). Tampaknya Ladang Cabe

merupak.an usaha yang lebih banyak membutuhkan biaya per

burlan (Rp, 2?533r-) r selanjutnya diikuti oleh Ladang

Ubi (Rp. 11151 r-) dan terakhir oleh usaha Padi

Sawah (Rp. 8571r-).

Selanjutnya bila dibandingkan pula kecenderungan

biaya produP.si per bulan antara usaha pertanian (gabungan

usaha padi Eawah, ladang ubi, dan ladang cabe) dengan

usaha non pertanian (Produksi Kue-kue/Makanan) ternyata

cuhup berarti perbedaannya (K = S'OO ; p = OtOOl).

Indikasi ini menunjukkan bahwa Biaya Froduksi per bulan

yang harus dikeluarkan keluarga jauh lebih besar buat

usaha produksi makanan ( X = Rp. 47.3QOr- dengan Median

Rp. ScJ.SOOr-) di bandingkan dengan biaya yang harus dike-

luarkan dalam usaha pertanian ( X = Rp. 13.612 dengan

Median = 9.25Or-).

Berdasarkan penemuan ini sernentara dapat disimpulkan

bahwa perusahaan/usaha keluarga yang menjanjikan pendapa-

tan per bulan yang besar adalah usaha yang membutuhkan

biaya produP.si yanq besar pula (bandingkan dengan penjela-

san dalam bagian A). Sedangkan lama jam P.eterlibatan

keIuarga daIam usaha keluarga tidak sejaIan dengan perbe-

daan pendapatan keluarga per bulan yang berasal dari usaha

bersangkutan.

}NILII( UPT PERPUSTAKAAN

I{!P PA.DAN6
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D. Perbandingan Pendapatan lleluarga per bulan urntuk tiap satu

j am l,:erj a dan Rp. 1OOO. - biaya Produksi .

Dalam bagian diatas telah ditunjukkan bahwa besar

kecilnya pendapatan P.eluarga yang dihasilkan oleh suatu

usaha/pekerj aan keluarga tidaP. tergantutng pada lamanya

anggota P.eluarga terlibat dalam usaha tersebutr fi€Iainkran

Iebih bervariasi menurut besar kecilnya biaya yang dikre-

lurarkan untuk kegiatan usaha yang bersangkutan,

Persoalan sekarang apakah setiap satu jam kerja

P.eluarga dan Rp. IOOOr- biaya produksi yang dikorbankan

dalam tiap usaha, berbeda kemampuannya dalam Jnenghasilkan

pendapatan bagi keluarga ?

Pertanyaan ini akan dijawab secara berturut-turut

dengan menggunakan data dalam Tabel 20 dan 2L.
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TabeI 2() : F'endapatan Keluarga Perbulan (Bersih) Untul,;
Setiap Satu Jam Kerja per Eulan Anggota
Keluarga Menurut Jenis Usaha (Rp. )

Pertanlan Ihr Fertanian

Padi
Sawah

l-adang
ubi

Beternak l,-adang
Cabe

TuP.ang Dagang Prrcduksi
Hak-anan

(lfue-kue)

L7
69
73

1l(l
lSEl
n4
3D.w
452
582
379
676
7%

LCffi

45
128
191
L97
zLX)
?J3w
E9
?s
2v
n4
340
5/5
391
4L4
4L6
770
q!6

1&5
M7

111
1E
L67
L67
L7L
20(]
?L7
?b7
300
300
4L7

243
2t+6
355
4L9
625

1lLa
3:x)
3:x)
&7
75l)

lCxr)
1111
12S
L873

D3
f,57
4{:xl

12sO

747
TB1

=4346
*7
7B

1r_to
1111
LL76
1600

n1=14

X1 = 395

H1= 345

n2= fr
X2 = 4EB

ifi7= ?Aa

T
x3

=11

-%3
Itg = 2OO

n4=5

x4 = 57El

H4= 355

ns=9

X5 = 866

H5= 7s

n6= 4

X5 = 558

w6= s7?

]z=ro
xz = 74L

W7 6ao

K - OrEF

p ) Or2O

K = {1166

p ) CtrZO

; = 391
Fert.

; 7fi
Nhr

r,H - 27L
Pert.

I'H 47
lEr

K=4tB

p ( OrOOl
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Eerdasarkan bukti yang terdapat dalam TabeI 20 ini

dapat dislmpulkan sebagai berikut :

(a) Pendapatan (bersih) per bulan untuP. setiap
jam kerja tidaL berbeda Eetrara berarti

perusahaan-perusahaan ( ueaha-qsaha )

sektor pertanian (K = Or5? i p > Or2O).

(b) Pendapatan (berelh) per bulan untuk setiap
j am krerj a tidak berbeda secara berarti

uEaha-usaha dalam sektor non pertanian ( K =

; p > Or20).

(c) Pendapatan (bersih) per bulan untuk setiap

satu

antara

dalam

satu

antara

-or66

satu

jam kerja berbeda sec.ara berartl antara perusa-

haan (usaha) keluarga dalam bidang Pertanian

dan Non Pertanian (K = 4r2A t p < OIOOI).

Berdasarkan pene,nuan ini dapat disimpul kan bahwa

secara u.nurn satu Jam kerja dalam sektor non pertanian

tebih mampu rnenghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi

k,eluarga dibandingkan dengan pengorbanan satu jam kerja

dalam usaha-usaha pertan'ian.

Eagaimana pula pengaruh tiap Rp. IOOOr- blaya produk-

si yang dik.eluarkan keluarga terhadap variasi pendapatan

kelurarga ?

Jawaban pertanyaan ini diuraiP.an dalam bagian berikut

(TabeI 21 ) .
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Tabel 21 : Pendapatan Bersih (eeEudah dil..eluarkan
Biaya Produksl ) tiap Rp . 1OCr0, - Biaya
yang DiP.elurP.an Menurut Jenis Usaha (Rp. )

Pertanian Itlrr Fertanian

Padi
Sawah

l.*adang
ubi

Eeternak l-adm9
Cabe

Tukang Dagang Produksi
l'lakanan

(ltue-kue)

408
6CI0
6L4
&7

L94L
27eF
579(]
4:fi)
4-='.S
757L
757L
7W

LCJ4,?9

110C0

?42
7L4

LL77
L476
1517
L654.
27L3
3BE'5
w27

?7765

651
752

Ln6
1512
1St)
x.n
.1639
5315

EJ+Z
3u9(r3

1€7
1160
118
2000
2W

211
743
Eno

Lfr}
Lzu
L34p.
1611
441|.1

6o(fr

n1=14

Xl = 4543

It1= 3El9$

n2=s
x2 - 5?53

t y L5LT

ng 5

xB = 1567

I'ldy 118

n4=9

X4 = lP(a

1fr4= L&

l:. = t-1.1

p ) ().?)

nl + nz + n3 -Jt
X = 4€EtS

l'Edian = ZCIOO

l-=
[=

l'{d =

?

1963

Lzu

K - OrOl

p ( Or2O
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Bila diperhatiP.an,distribusi perbandingan Pendapatan

Bersih tiap Rp. IOOOr*. Biaya yang dikeluarkan 6Ieh

masing-masing usaha keluarga dapat dislmpulkan sebagai

beril:ut.

( a ) Pendapatan y",lg diperoleh untuk tiap Rp. IOOO. -
biaya yang dikeluar[,.an dalam ursaha sel,..tor perta-

nian, tidak berbeda secara berarti menurut jenis

usaha (l( = Orl i p ) Or20). Dengan perhataan lain

kemampuan menghasilkan pendapatan dari setiap Rp.

IOC,Or- biaya yang diP.eIuarP.an dalam usaha padi

sawah, ladang ubi, dan ladang cabe belum terbukti

berbeda secara berarti. Dengan demikian efektivi-

tas setiap pengeluaran .biaya dalam ketiga jenis

usaha tersebut dapat disimpulkan bersarnaan.

( b ) liemarnpuan menghasi I kan pendapatan dari 'tiap Rp.

1()OO.- biaya yang diP.eluarkan dalam Usaha perta-

nian dan Non Pertanian (dalam haI ini produksi

Map.anan) iuga tidak berbeda secara berarti.

Eerdasarkan Fenernuan iniI bi1a ditinjau hanya dari
segi biaya produl,-si yang akan ditanggung pengusaha p.eluar-

gar segala jenis usaha (Pertanian atau Non pertanian)

seperti diatas) akan menghasiIkan pendapatan yang sarna

untul,r, setiap rupiah biaya yang dikeluarkan.

Walaupun demikian faktor biaya dan jumlah jam kerja
ini bersama-sama aP.an memberikan pengaruh yang lain terha-

dap besarnya pendapatan usaha. Interaksi antara p.edua

f a[';tor ini bukan mustahi I pula akan memberikan dampap.

tertentu terhadap pendapatan keluarga ini.
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Fal.;tor apakah yang menentukan besar P.eciInya pendapa-

tan keluarga dari bermacam jenis usaha tersebut ?. Faktor

apa pula yang paling menentuP.an ?. Model rnana yang paling

sesuai dalam memperP.irakan pendapatan keluarga ini ?,

Semua pertanyaan ini al:an dijawab rnelalui analisis

yang akan diungkapkan dalam Bab berikutnya.



BAB VI

FUNGSI PRODUKSI I.IENURUT JENIS USAHA

DaIam bab sebelumnya penu^Iie telah mengemukakan beberapa

persa,naan dan perbedaan pendapatan petani ( keluarga miskin )

menurut jenis usaha yang dikelola keluarga.

Da I am bab in i pene I i ti secara berturut-turut ,nengLrng kap-

kan penErnuan tentang fungsi produksi menurut Jenis usaha

sebagai berikut.

A. Usaha Menurut Jenis Pertanlan

Usaha pertanian keluarga sampel terdiri dari usaha

Iadang ubi, pertanlan padi sawah, Iadang cabe, dan

beternak.

Fungsi produksi menurut jenis usaha ini adalah seba-

gai berikut i

Fungsi Produksi Dalam Usaha Ladang Ubi

Pendapatan bersih per bulan yang diperoleh dari

uEaha berladang ubi Iebih ditentuk,an oleh dua faktor,

yakni jam keria dan modal petanJ.. Kelihatannya pendapet-

an bersih per bulan dari usaha ini tidak ditentukan

secara berarti, baik oleh luas lahan yang dimiliki

petani, tingkat pendidikan, dan ,naupun oleh biaya

produksi yang dikeluarkan bl1a dipelaJari hanya

hubungan rnasing-maslng variabel yeng disebutkan

tera[,.hir ini dengan pendapatan bersih.

65
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IndiP-asi ini barangkali menunjukt.an bahwa masrh

tersisa tanah yang belum diolah, dan hanya Jnarnpu mengo-

lah sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang dapat

ikut serta dalam usaha ladang ubi ini.

Kelihatannya biaya produksi tidak merupakan penge-

Iuaran yang dapat rflera.nal kan besar keci Inya
produksi/pendapatan petanl dari cabang usaha ini.

Hubungan seperti ini mungp.in terjadi karena perp.i_

raan pengeluaran biaya produp,si belum dihitung secara

tepat, atau sekurang-kurangnya terdapat perkiraan biaya
yang tidak' seharusnya dibebanp.an kepada produp.si ladang

ubi ini.

Hubungan pendapatan bersih dengan jam kerja per

bulan dan jumlah modal usaha petani berbentul,. model

sebagai berikut :

Fendapatan
Bersih

2BL4r62 + 55.Q9 Jam hlerja + 0.64 Modal
Usaha

t

P

B

= Or9

= O136

= Or21

R2

t
p

B

O r47

2rgo

orog

1r?

oroB

or42

F2, lE
p

Berdasarkan model ini daoat
d,isimpulkan 'bahwa

banyaP. jam P.erja dan modal usaha yang digunakan petani
dalam usaha berladang ubi ini. makin besar pendapatan

petani tersebut. Penem.ran ini juga menunjuk}.an bahwa zz
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persen dari pendapatan bersih per bulan tergantung pada

jam l,;,erja dan modal usaha. Sebanyak 73 perren dari

variasi pendapatan bersih ini ditentuP.an oleh faktor

I ain

Bila dibandingkan pengaruh modal usaha dan jam

kerja terhadap penambahan pendapatan bersih per bulan

ternyata pengaruh modal uEaha (B = Or42) relatif lebih

besar dibandingP.an dengan pengaruh jam kerja total per

butlan (B = Or21).

Model yang Iebih sesuai dalam memperkirakan penda-

patan Eersih usaha lni, ternyata berbentuk liner, bukan

non liner.

Penemuan ini sekaligus secara tidap. Iangsung

mengungkapkan bahwa makin berkurang tingkat penganggu-

ran anggota P.eluarga makin tinggi Pendapatan Bersih

yang diperoleh dari usaha P.eluarga ini.

Fungsi ProduP.si Usaha Pertanian Padi Sawah

ProduP.si kotor dalam usaha ini tidak ada hubungan-

Dyar baik dengan biaya yang dikeluarkan petani, jumlah

anggota keluargar Jam P.erja yang digunakan, luas lahan

dan maupun dengan besar kecilnya modal usaha serta

tingkat pendidikan rata-rata dari anggota keluarga

produktif berusia 15 tahun atau lebih.

Beberapa kemungkinan yang menyebabkan tidak jelas-

nya pengaruh inou! terhadap outout usaha ini, barangka-

Ii antara lain karena teknik produP.si yang sederhana

tidak rnembutuhkan suatu keterampi lan p.husus dengan
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pedaya gunaan tanah yang masih dalam taraf kurang efek-

tif serta tidak tepatnya pembebanan biaya termasuk

penyusutan modal/perkakae yang terpakai. Dengan perka-

taan lain usaha ini (bagi suatu keluarga) hanya ,neru-

pakan ursaha melanjutkan keglatan orang-orang tua sebe-

Iumnyar yang merupakan Way of Iife P.eluarga tani ber-

sangkutan.

Fungsi Produksi Usaha Ladang Cabe

Flubungan masukan dan keluaran usaha ini adalah

sebagai berikut z

(a) Produksi Kotor = 35443tB7 + 316r17 (Biaya Produksi)

t = 2t2B

p = Or11

R2 = 0165

Fl,s = 3'-22

P = Or11

(b) Log Froduksi Kotor = 3149 + (u166 Iog (Biaya Produk-
si)

( Produksi Kotor

Tanpaknya besar

besar kecilnya

t = 2r8?

p = 0106

RZ = or73

Flrs = B,sB

P = 0106

atau

) = 3O9OrS (Biaya

P,eci lnya Produksi

pengeluaran untuk

Froduksi') c)e66

Flotor ditentukan

mernbiayai usahaoleh

ini.
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HodeI yang slgnifikan berbentuk liner dan non

I iner ( ek"sponen ) . Bahkan ka I au d igunak an mode I non

Iiner 73 persen dari lpg Produksi llotor tergantung pada

log Biaya Produksi. Sedangkan bili dipakai model liner,

hanya 65 persen dari Produksi Kotor tergantung pada

biaya yang dil,.eluarkan tiap bulan.

Indikasi yang ditunjukkan aleh persamaan terakhir

adalah bahwa peningkatan produP.si telah rnencapai taraf

decreasing returna to scale.

4. Fungsi Produksi Usaha Beternak

Usaha ini telah memberiP.an penghasilan bagi peter-

nak. Namun besar kecilnya pendapatan per bulan tidak

beraeonasl baik dengan tingkat pendidikan peternak,

modaI, biayar jam kerja dan jumlah anggota keluarga

yang produP.tif ( > 15 tahun).

lietidak jelasan hubungan ini tidak hanya bila

model yang digunakan berbentuP. Iiner tetapi juga bila

yang dipakai model eksponen.

5. Fungsi Produksi Pertanian yang Menggunakan Lahan

Untuk rnenelaah hubungan ini hanya 53 keluarga yang

diperhatiP.an. Pendekatan ini di laP.ukan karena masing-

masing P.eIuarga telah menggunakan fak"tor-faktor (sumber

dana/daya) sejenls yang lansung berhubungan dengan

krelancaran prosers produksi

Surnber-sumber tersebut terdiri dari dana yang

digunakan untuk membiayai proses produP.sir jam P.erja

P.eluarga yang dikorbankan dalam usaha yang bersangku-

I{llLII( UPT PERPUSTAKA AN

IITIP PADANG
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tan, modaI/perk.akas yang digunakan (da1am bentuk perki-

raan penyLrsutan ) , yang Eernua ini dihitung per bulan.

Disamping itu usaha pertanian kreluarga sudah barang

tentu membutuhkan sejumlah Ia,han baik yang dimitiki

rnaLrpLrn yang di sewa keluarga tersebut.

Tekni[,] yang digunakan untuk ,nenelusuri peren

rnasing-masing sumber daya terhadap perubahan produksi

pertanian (yang dlhitung dalam Rp. IC,OO) per bulan

adalah berupa analisis regresi non liner.

Penggunaan analisls ini dilakukan sesudah diperki-

rakan hubungan input-output dengan perkiraan Iiner

hanya menunjukP.art tingkat hubungan yang Iebih rendah

(daIam bentuk n2). Dengan demikian .rnodel yang diman-

faatkan peneliti (sesudah rnenguji keberartian peningka-

tan R2) adalah model eksponen (non Iiner).

Bermacarn kombinasi input bukan mustahll dapat

menghasill,;an outpurt yang sarna. serta peningp.atan salah

satu input diduga akan memberikan berrnacam p.emungkinan

peningkatan output, baik dalam bentuk decreasinc re-

tqrns, constant returns, dan ,naupun increasinq returns

to scaIe.

Peneliti gelanjutnya akan melacap- peran kombinasi

dua sumber daya terhadap perubahan produp,si seperti

beri k ut ,

TflILII( UPT PERPUSTAKAAN

IKIP PADANG
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Peranan Eiaya ProduP.si dan Jam llerja l(eluarga

Terhadap Produksi Kotor Dalam Usaha Fertanian

EiIa dipelaJari peran masing-masing faktor yang

digunaP.an dalam proses produ},.e i ternyata ='eperti
dibawah ini.

(1) Produksi = f (3iaya Produkei)

I'lodeI hubungan antara inpurt dan output ini

dl butl,;ti[,ran sebagai berikut z

Iog F roduksi = 11 lE + O,45 log Biaya Prodr-rksi

t = 31984

p E orooo4

RZ = (rr34

F1 r31 = 15r876

p = CtrOOOs

n =33

Model ini memberikan indil,.asi bahwa Iog

Ei.eya Produksi berasosiasi secara berarti dengan

log Produksi. 
.

Tiga puluh empat persen dari log Produksi

ditentukan oleh log Biaya Produk,ei (R2 = OrS4 i

Fl,Sl n LlrE/7b i p ,. O,OOOB).

(2) log Produksi = 1rO5 + 0162 log Jam Kerja Total

t - 41665

p - oroool

R2 = Or41

Fl 
r 31 E 2L 1764

P = oroool

n =33
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(3)

ModeI lni pun rnemberikan indik.asi bahwa

naik turunnya produP.si tergantung pada naip,

turunnya jam kerja total yang dip.orbank.an dalarn

proser produksi.

Empat puluh satu persen dari variasi

log produksi tergantung pada perubahan jam

kerja total (R2 = Or41 i FlrSl = 2L1764 i

p = OTOOO1).

Pengaruh kedua input diatas terhadap produksi

dapat diungkapkari dengan rnodel :

log Produksi OrVi! + OrZT lq Biaya + 0146 log Jam Fbrja
ft.duP.si Total

P1

= 3119

= oroo3

Berdaearkan persarnaan diatas dapat disim-
pulP.an bahwa log Eiaya Produksi bersama dengan

log Jam I'lerja TotaI berpengaruh secara berarti

terhadap perubahan log Produksi.

Lima puluh satu persen perubahan log pro-

duksi tergantung pada log biaya produksi bersarna

dengan Iog jam kerja total (R2 = Or Sl .;

F2rJ,) = 15r568 ; p E OTOOOO).

t1 2r3B t2

OrO2 tr2

R2 = or5l

FZ'SO = 15!368

P = oroooo

n=33
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Model ini dapat pula ditulis dalam bentuk persa-

maan sebagai berilr.ut !

ProduP.Ei = BrE (Blaya Produksi lQrzjz (Janr lbrja Total )O146

Ternyata jumlah pangkat Biaya produksi dan

Jam Kerja Total = Or27 * Or 46 = O!7S (p.ecil

dari 1 ) . Ini berarti bahwa penambahan satu unit
masing-masing Eiaya Produksi dan Jam llerja TotaI
akan meningkatkan produp.si p.urang dari se-
banding,

BiIa

Jam iierja

di percil eh

dilukiEkan hubungan Biaya produksi dan

Total dengan Produksi yang dihasilkan

isoquant sebagai berikut z

ko Arr^h

o-

_ ,LO_.

ooo.-

ht o
6o

a
f-t

I

s +6?-,o00.

lo ?o tu
F-{-I

4
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Fungsi F'rodurksi Usaha Industri Rumah Tangga

Usaha l,.eluarga disamping bertani juga sebagian-

nya membuat maP.anan (tapal, kerupuk atau paniaram)

yang dipasarkan di parar lokal.

Fal,: tor yang pa I ing rnenen tukan pendapatan

( produrksi l'lotor ) pengusaha P.eluarga ini adalah Biaya

Produksi dan jam kerja keluarga yang digunakan dalam

usaha tersebut.

Sumbangan kedua variabel bebas ini tidak hanya

biIa modeI yang dlgunakan berbentuk Iiner tetapi
j urga berupa rnode I ekrsponen .

Bentuk model ini adalah seperti berikut:
(a) Produksi = -t1596!71 + 1161 Biaya + 942177 Jam

Produk,si Kerj a

t L4 r7A

o r oooo

ot91

R2

l'o =lr a

p

ctrBl + o

= 2rS2

= o.o5

= Or14

t

P

B

p

B1

t1

P1

B1

1

(b) Iog Froduksi

= Or9B

= 163151

= oroooo

,86 Iog Biaya
Produksi

+ OrlO log
jam

l(erj a

= 18163

= OTOOOO

= 0.96

R2

Fz rT

P

t2

P2

B2

orgE

257 r73

o, oooo

= ot79

= ()r45

= ot()4
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BiIa digunaP.an model eP.sponen maka Iebih kenta-

ra perbedaan pengaruh Iog Eiaya produksi dibanding-

l,ran dengan log Jam Kerja terhadap perubahan log

Frodurl,lsi (masing-rnasing B1 = Or96 dan B2 = Or04).

liejelasan sumbangan Biaya produksi dibandingkran

dengan pengaruh jam kerja terhadap perurbahan

ProdukEi r juga dapat di Iacap, melalui model

Iiner (Bf = Or91 bandingkan dengan B2 = Or14).

BiIa model non liner yang digunakan untuk

menggambarkan . fungsi produksi dalarn usaha Industri
Rumah Tangga ini, hanya peranan Biaya produp.si saja
yang kelihatannya memberikan sumbangan terbesar dan

berarti terhadap variasi produhsi.

F,lurbungan tersebut berbentup- model :

log Produksi Usaha = q1r87 + O,BB log Biaya produk.si

t = 23t?2

p = OTOOOO

R2 = orgg

FlrB = 539121

p = oroooo

Fungsi Frodul,;si Usaha Dagang

Be,rdagang juga merupakan jenis usaha sebagian

heluarga misk"in di liecarnatan Rambatan.

Fenemuran studi ini membul.ltip.an bahwa besar

kecil pendapatan yang diperoleh keluarga tidak dapat

diramaIl,;an baiP, melalui tingk-at pendidip.an anggota
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keluarga yang terl ibat dan maupun melalui j am l,lerj a

yang digunal,,an keluarga

itu, modal para keluarga

leh dilapangan. Sehingga

belum menguj i pengaruh

pedagang ini.

dalam usaha ini.

pedagang ini tidak

dengan demikian

modal terhadap

Disamping

d i pero-

pElnc! I i ti

pendapatan



BAB

PENGARUH BER}.IACAT.I

PENDAPATAN

VII

FAKTOR TERHADAP

KELUARGA

DaIarn Bab I terah dikemuk.akan beberapa pertanyaan

ingin di jawab dan sejr-rmrah hipotesis yang ak.an di urj i
penelitian ini.

Dalam bab ini peneliti akan mengernul:akan temuran

berbagai hasil pengolahan data dalam rnenjawab pertanyaan

menguji hipotesis penelitian ini adalah seperti dibawah

Ternuan-temuen tersebut adalah sebagai berikut.

yang

dalam

dari

dan

ini.

A Hubungan Usaha Dan pendapatan l.leluarga

DaIam Bab v telah dibuktikan variasi pendapatan

l':.eIuarga rnenurrut jenis usaha yang dikelola keluarga.
Penguj ian variasi pendapatan keluarga yang bersurnber dari
bermacam jenis usaha tersebut dilakukan terhadap samper

keluarga yeng beragam jumrahnya. perbedaan besar sampel

ini diakibatkan oleh tidap. seruruhnya kelurarga menep.uni

j enis usaha yang rama. usaha yeng pal lng banyak, diter,;uni
l.:.eluarga adalah usaha berladang ubi (n = 20).

Pengutjian perbedaan kecenderungan pendapatan keluarga
ini juga diIaP-up.an rnenurut pengelompokan usaha seperti
usaha pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan

disamping pengl,;,ategorian j enis usaha dalam benturk usaha

pertanian dan usaha non pertanian.

77
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Temuan yang diperoleh dari hasil pengujian ini adalah

bahwa pendapatan keluarga per bulan bervariasi secara

berarti menurut jeniE atau pengelompokan jenis usaha.

Namun dernikian karena penguj ian tersebut di Iaksanap.an

dengan l(rursl,;al-Wal I is test. l,l,esimpulan yang diperoleh baru

berurpa kesamaan atau perbedaan p.ecenderungan distribusi
pendapatan rnenururt kelompok, j enis usaha.

DaIam sub-bab ini uikemup-akan haEil penelusuran

hubungan variabel terip.at ( pendapatan ) dengan perubahan-

perubahan variabel bebas (jenis usaha) yang memungkinkan

prediksi pendapatan berdasarkan perubahan jenis usaha yang

ditekuni keluarga

Disamping itu pembatasan operasional dari pendapatan

l'.:eluarga diukur dengan dua cera yang berbeda, yak,ni : (1)

Pendapatan total l",eluarga per bulan dalam ukuran Rp.

lO.OOOr- dan (2, Pendapatan per kapita keluarga per bulan

dalam ull,uran Rp. 10,OO0r-,

Sedangkan jenis usaha dinyatakan dengan dua cara yang

berbeda pula yaitu r ( 1) JumIah j enis usaha yang dip.eIoIa

l,lelurarga yang berkisar antara 1(satu) jenis usaha sampai

dengan 4 (empat) jenis usaha, dan (Z) Usaha pok,ok keluarga
yanq dijabarP.an dalam bentuk persentase wal,.tu kerja per

bulan yang digunakan untuk usaha pertanian.

Hubungan kedua jenis ukuran pendapatan keluarga

dengan kedua jenis ukuran usaha yang ditep.uni keluarga
terseburt yang diurraikan dibawah ini adalah merupap.an bup.ti

empirik dalam menjawab pertanyaan penel itian pertama
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tentang sampai sejauah rnana terdapatnya hubungan (non

I iner ) antara jenis usaha dan pendapatan p.eluarga.

Temuan dari 40 (empat puluh) p.eluarga sangat miskin
(rnenlrrut penilaian KepaIa Desa) ini adalah sebagai
beri P.urt :

Hubungan JumIah

per BuIan

Usaha Dengan Fendapatan Totat Keluarga1

Huburngan regresi pendapatan total
bulan atas variasi jumlah usaha berbentuk

log (Pendapatan Total = 0.56 + OtBz loglleluarga per Burlan )

P.e I uarga

model:

per

(Jumlah Usaha
Ke I uarga )

f = S.4B

p = OrOOl

R2 = er}4

n =44

Ini berarti bahwa terdaapat hubungan non Iiner yang

berarti antara besar pendapatan total keluarga per
bulan dengan jumlah usaha keluarga.

Bi I a rnode I in i d igunak an un tup. memperk i rap_an

pendapatan totar keruarga per bulan, diperoleh hasil
sebagai berik,ut:
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Tabel 2? : Ferkiraan
per Bulan

J.umlah Pendapatan lleluarga
Menurut Jumlah Usaha

Jumlah Usaha Total Pendapatan
Keluarga Per EuIan

Fen ing ka tan
Total Pendapatan

1

2

3

4

Rp. tr6.5OBr-

Rp. 64.c199 r-
Rp. 89.38Or-

Rp.113.159r-

Rp.

Rp.

Rp.

27 .79O r-
23 .?E2,-

23.779 t-

Eerdasarkan perkiraan pendapatan total keluarga
per bulan yang diap.ibatp.an oleh penarnbahan jumlah usaha
k'eluarga dapat disimpulkan bahwa pendapatan totar
keluarga per bulan akan semakin meningkat bila jumlah
usaha keluarga diperbanyak.. l,alaupun demikian peningka-
tan total pendapatan keluarga per bulan semakin rnenurLrn

untuk pertambahan 1 (satu) jenis usaha keluarga yang
baru' Totar pendapatan marginal keluarga per buran
setrara berturut-turut Rp. 27 -7gor- untuk pertambahan 1

(satu) jenis usaha baru dari f (satu) jenis usaha
P'e I uarga sebe l umnya , Rp . 2s -z*z r- k arena penambahan ' I
(satr-r) jenis usaha dari Z (dua) jenis usaha sebelumnya
dan hanya meningk,atkan total pendapatan keluarga per
bu l an sebesar Rp , ZS .77g ,- bi I a j en is usaha p.e I uarga
ditingkatP.an dari S ( tiga ) j enis usaha menj adi 4
(empat) jenis usaha keluarga.

l,i'lii,i(,Ji' ;' ;r :1PUSIAKt\'iN

II(IP PADAN6
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2

Temuan ini haruts diterima secara berhati-hati.
l:.arena penarnbahan j umlah usaha kelurarga tergantung pada

jumlah jam P.erja lebih (yang belum terpakai ) dari suatu
keluarga.

Eagi l,;eluarga yang partisipasi k.erj a anggotanya

telah rnendel,;ati (mencapai ) mal,;,simum jam p.erja anggota
( l'leluarga ) per bulan r pEningkatan Jurmrah usaha yang

diP.eIoIa tidak ak.an murnghin, bira masih dimungkink.an
penambahan jumlah usaha keluarga akan rnenghadapi rigir,;o
decreaFino return to scale.

Penurunan kemampuan ,nenghasiIkan dari jam kerja
P.eIuarga yang digunakan dapat dipelajari pula meralui
cara seperti di bawah ini.

Hubungan Fersentase Waktu Kerja DaIam pertanian dan

TotaI Pendapatan Fieluarga per Eulan.

Hubungan persentase jam kerja keluarga dalam usaha
pertanian dengan total pendapatan keluarga per bulan
adalah berbentuk perEarnaan seperti berikut:
Iog (Pendapatan To- = lrOO - ()r11 log (persentase Waktutal lielurarga Kerja Untup. per_

per Eulan ) tanian )

t = - lt75s

p = Clrog

R2 = r)r(J?

n =40

BiIa

pendapatan

dibawah ini.

d igunak an

ke I uarga

model ini untuk memperkirap.an total
per bulan diperoleh hasil seperti
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TabeI 25: Perl..iraan Total pendapatan Fleluarga
Per EuIan Menurut persentase Waktu
llerja DaIam Usaha pertanian

Berdasarkan perkiraan dlatas dapat disimpulkan
bahwa tiap tambahan 10 (sepulr_rh) persen total jam kerja
l.'eluarga dalam usaha pertanian meningkatkan total
pendapatan keluarga per bulan yang semakin menurun.

Sebaliknya berarti peningkatan total jam kerja keluarga
per bulan sebanyak sepuluh perssen dalam usaha Non

Fertanian akan meningkatkan tambahan total pendapatan

keluarga per bulan yang berslfat increasing return to
scale.

Dengan demikian dapat disimpul p.an bahwa j am kerj a

h'eluarga aP.an menghasilp'an peningl,.atan pendapatan yang

lebih dari sebanding bila jam kerja p.eruarge semakin

lfiilii( uP; TERPUSIAI(AAN

II(IP PAOAilIG

Persentase
Waktu Untuk

Usaha Pertanian

Total Pendapatan
Fieluarga Per Eulan

Tambahan TotaI
Pendapatan Keluarga

Per Bulan

100

90

ao

7t)

6(]

50

40

30

20

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

60 r 256. -

60. ?54. -

61 . BO2. -

62.6,6L.-

63. 680. -

65. O13, -

66. 681 , -

68.865. -
77.625r-

Rp. 698r-

Rp. B48t-

Rp. 85?.-

Rp. 1.O19.-

Rp. 1.333,-

Rp.1.668.-

Rp.2.184r-

Rp. 8.760.-
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banyap. digunap.an untuk_ bermacarn usaha non pertanian.
sekal igr-rs moder ini membuktikan bahwa persentase jamP.erja cJan total pendapatan keluarga berl,.orelasi Eecaranegati f.

'f ' Hubungan pendapatan per Kapita r.leruarga dengan Jr_rmrahUsaha Fie I lrarga .

Eesarnya pendapatan per kapita per bulan tergan_

]l:t 
pada besarnva total pendapatan keluarsa per buranoan Jumlah anggota preluarga.

Naik turunya pendapatan per p.apita keluarga perbulan ini akan langsung tergantung pada jumlah anggota['reruarga' semak'in besar jumtah anggota p.eluargar sefna_kin rendah pendapatan per kapita per buran buat keruar-ga yang berpendapatan total per bulan yang sama.
l^Jalaupun demikianr faktor jurmlah keluarga inibu''an mustahir mendorong kepara keluarga urntuk berusahalebih tekun. Eukan tidak mungkin pula kepala keluargayang senantiasa di desak oleh tuntutan kebutuhan se_hari-hari yang lebih besar karena besarnya tanggungan_nya akan rnenggunap.an waktu seintensif mr-rngkin.

Total pendapatan kelu
pada jumrah tenasa _".;;"":;"r::'"::: 

."'rantuns pcrra

rarga. lleluargayang rne'npunyai anggota keruarga yang rebih banyak 1e.bihberkesernpatan untup. rnernanfaatkan tenaga anggota keruar_ga terseblrt hhususnya bila anggota keluarga ini telahberusla lS tahun atau lebih



B+

pula

bulan

llarena dugaan

hr-rburngan pendapatan

dengan j urm I ah usaha

Hubungan l,;edua

ini. penel iti menelusuri

per k-apita l,:.e Iuarga per

model seperti di bawah ini.

Iog (Fendapatan Per - IJTOOCIB + r-rr48
llepita per Bln )

P,e I uarga

variabel ini terbukti berbentul,r

log (Jumlah Usaha
Fie l uarga )

t
p

R2

1.BOS

Qr0B

o. oB

40n

Berdasarkan rnodel ini dapat dismpul kan bahwa

pendapatan per P.apita keluarga per bulan akan semakin

meningkat bi Ia jumlah uEaha keluarga diperbanyak

(bf = Or4B i t = lrBO3 ; p = O.OB : n = 40).

Ei la model ini digunakan untuk memperkirakran

pendapatan per kapita per buIan, maka diperoleh perk-i-

raan seperti berikut.

Tabel 24 : Perkiraan Pendapatan per liapita
Fieluarga Per BuIan Menurut JumIah Usaha

JumIah Usaha
Fle I uarga

Pendapatan Per
llapita Per BuIan

Peningkatan
Total Pendapatan

I
")

f,

4

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1O. O18, -
13.79S. -
L6.973 t-
19.489-

Rp.

Rp.

Rp.

s.955 r -
5. O()2 r -
2.514r-
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berdaEarkan perP,iraan ini keluarga

terbelenggu dalam l,;emisl,linan. ken-

tereebut telah rnengelola 4 (empat)

4

Untul,r, mencapai pendapatan sedik.it diatas ambang

kemisl,rinan ( Rp. ?L.697r-) P.eIuarga ini harus rnengelola

5 (lima) jenis usaha.

Huburngan Fendapatan Per llapita Fieluarga Fer Burlan

Dengan Persentase Jam Kerja DaIam Usaha pertanlan.

Setelah ditelusuri bermacam bentuk persamaan

regresi pendapatan per l..apita per bulan atas variasi

pprsentase jam kerja dalam bidang usaha pertanian

keluarga ternyata berbentuk hubungan sebagai berip.ut.

log (Pendapatan Per = t)r 37 - OrL4 log (Fersentase Jam
Kapita Per BIn ) lierj a Untulc,

Pertanian )

= - 1.13C)

= or(:14

= ct. 11

=40

Eerdasarl,:.an model ini diperoleh ind.l-k.lsi hr_rbtrngan

yang berarti an tara I og pendapatan per kapi ta per bu l.r,n

dengan Iog persentase j am l,;erj a h:eILrarga dala.m

usaha pertanian (b = - ()r14 i t = 2.lf, ; p = (:1.()4 i

R? = o.11).

Fers.am.ran ini jurga menurnjlrl,.:1,;,an batrwa terdap.:rl

I,.:orelasi yang negatif ant,ara IoE pendapatan pet- l,;apita

t
p

R2

n
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per hr-r I arr dengan I oq persen {:.e.t=e j am l,;er j a l,;e l urarga
dal,rrn urriaha pertanian.

Hurburngan ini dapat diperl,lirakan seperti di bawah
ini.

-l';rbel 
2S Per Kapita

lrla l,; tur

Ferl,;iraan pendapatan l.leluargaPer Eulan Menurut Fersentaselierja Dalam Usaha pertanian

Berdasarkan perkiraan diatas dapat
bahwa pendapatan per k_apita p.eluarga per
semakin rendah bila map.in besar persentase
digunakan untuk- usaha pertanian.

disimpul k-an

bur I an akan

wak tu kerja

Fersentase Jam
l,erja Dalam

Usaha Pertanian

Pendapatan per
liapita Per BuIan

Tambahan Total
Pendapatan Keluarga

Per Burl an

100

90

B()

7t)

6Q

50

4()

3Cr

2Cr

10

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12. 3O5 ! -
L?.474,-

L2.706 t-
L2.942 r-
1S .215 t -
15.552 ! -
15.996 r -
14.555. -
15.417r-

16.982 r -

Rp. L7 L .-

Rp. 232.-

Rp. 27 L t-
Rp. 339.-

Rp. s59.-

Rp. 444.-

Rp. 559, -
Rp. E6? t-
Rp. 1.565.-

ttiLl!{ UII PERPUSTArAAT{

It(lP Pf\0Aill6



87

Peningkatan satu satuan modal /perp.ak.as ap.an

meningkattlan total pendapatan per bulan keluarga miskin

narnun dalam bentuk kenaikan dengan perbandingan yang

semakin ,nenurun. Ditinjau dari kemampuan menghasiIkan

dari modal/perP.akas yang dimiliki keluarga helihatannya

sudah mencapai taraf decreasing return to scale.

Perl,tiraan penlngkatan total pendapatan l,.eluarga

akibat penambahan modal/perkakas yang dimanfaatkan

keluarga miEkin ini seperti dibawah ini.

TabeL 26 : Perkiraan TotaI Fendapatan Keluarga
Menurut JumIah Modal/perkrakas

JumIah Modal/
Perkak as

( Rp . 1O. r-)()O r )

Total Pendapatan
Keluarga Per

BuIan

Tarnbahan Totat
Pendapatan hleluarga

Per Bulan

.,

3

4

5

6

7

B

9

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

53.158r-

66.458 ! -

77.877 t-

87 .99O r-

97 .27 L r-
1O5.878, -

113.946 ! -

LzL.372r-

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.28O, -
11.389.-

lo. 163, -
9.281 , -
8.607 r-
g. r)68 r -
7.626r-

tiap

Per

Peningk.atan modal/perkakas sebanyak Rp. lt).(lOClr-

keluarga, rneningk,atkan total pendapatan keluarga

bulan tetapi dalarn keadaan decreasinq return to
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Dari empat jenis temuan yang diuarail:an diatas
dapat diperkirakan bahwa usaha peningp.atan pendapatan
keluarga (total atau per kapita) lebih efektif dengan
mernperbanyak jurmrah usaha dan bukan dengan meningp_atkan
persen tase wak_ tu k er j a da I am ursaha pertan ian .

E ' Hubungan Jurrn r ah Moda L /perk.akas Dengan pendapatan rie r uarga
Sampai sejauh rnana terdapatnya hubungan antara jumlah

rnodal/perkakas yeng dimiliki keruarga miskin dengan penda-
patan total atau pendapatan per kapita keluarga per
burlan ?

Hubungan antara variabe.l-variabel ini adarah sebagai
berikrut.

1 ' Hubungan Total pendapatan Keluarga per Buran Dengan
JumIah l'4odaI/perkakas yang Dimiliki Keluarga.

Hubungan total pendapatan keluarga per bulan
dengan jumrah modar/perp.akas yang dimiriki p.eluarga
berbenturk persamaan seperti dibawah ini.
log (Total Fendapatan)= Or56 + q)rSS Iog(Modal/Ferkap.as)

f = 2174

P = Or01

R2 = OrLT

n =4O

Niel ihatannya log total pendapatan

bulan ber[,,orelasl positif dengan log
perkak,as yang dimi I il,.i keluarga miskin.

P.el urarga per

jurmlah modal./
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ECa I e.

Eerdasarkan pertimbangan jurnlah modal /perkakas
yang harus dimillki keruarga guna rnencapai batas penda-

patan disekitar ambang kemlskinan (Rp, ZL.692) dengan

asumsi jumlah anggota keluarga rata-rata 6 orang, mal,;a

jumlah modal/perkakas sebanyak Rp. gO.OOO.- ( tiap
bulan ) belum mampu .nengangkat pendapatan keluarga total
mencapai Rp. 13O.152r- (6 x Rp. ZL.6gAr-).

Bila jumlah modal/perp.akas yang dimilip,i keluarga

telah mencapai Rp. IOO.OOOr- per keluarga yang berang-

gota sebanyaP. 6 orang, baru tercapai total pendapatan

keluarga per bulan sebesar Rp. LZe.BZST- (rata-rata

Rp. 2L.47Lr-'). Fendapatan rata-rata ini masih dibawah

batas ambang P.emiskinan.

Hubungan Pendapatan Per Kapita Keluarga per BuIan

Dengan JumIah Modal/PerkaP.as Keluarga.

Hubungan antara pendapatan per kapita keluarga per

bulan dengan jumlah modal/perkakas yang dimiliki ke-

luarga seperti perse,naan berikut.

log (Pendapatan Per = - QTOOOS + Or34 log (Modal/per-
Kapi ta ) k,akas )

t = lr5s

p = Or13

RZ = Cr!O6

n=40

KeIihatannya pendapatan per p.apita per buIan tidak
berhubungan secara berarti dengan jumlah modal/perkap.ar

keIuarga.

trlllH UPr PERPUSIAI(AAN

ITIP PA SA N G
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barangkal i karena besar k-eci Inya

kapita juga tergantung pada jumlah

C. Hutbungan Jam llerja lleluarga Dengan Pendapatan lieluarga

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebelumnya

mempertanyal,.an tentang sampai seberapa j auh pendapatan

keluarga per bulan berasosiasi dengan jam kerja keluarga.

DaIam men j awab pertanyaan ini, pendapatan p_eluarga

diklasifikasi menjadi dua jenis ukuran yakni :

( 1) TotaI pendapatan kelutarga per buIan, dan

12) F'endapatan per kapita P.eluarga per bulan

Hubungan Total Jam Kerja Dengan Total pendapatan Ke-

Iuarga Per BuIan,

Hubungan jam kerja keluarga per bulan dengan total
pendapatan P.eIuarga per bulan adalah seperti berip.ut.

log (Total Pendapatan) = OrO? + Ot6.2 log (Jam Kerja
Total )

P C,rOO

R2 o t29

n 40

Tampaknya total pendapatan keluarga per bulan

berl,;orelasi positif dengan total jam kerja keluarga per

bulan (B = C)r62 ; t = 3r9B ; p = O,OO). Dua puluh

sembilan persen dari total pendapatan p.eluarga per

1

985t
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total jam kerja heluarga perbulan tergantung pada

buIan.

Dengan perkataan

usaha peningkatan total

dapat dilahurP.an dengan

l,;e l uarga per bu I an .

F'ertambahan tota I

al'ribat peningkatan total

seperti dibawah ini.

lain dapat disimpulkan

pendapatan keluarga per

mernperbanyak total j am

bahwa

bulan

1,,;.erj a

pendapatan

jam kerja

l,le I uarga

he I uarga

per bulan

ini, adalah

Tabel 27 : PerP.iraan Total Pendapatan Keluarga
Per Bulan Menurut Total Jam Kerja
Fieluarga Per BuIan

Tota I Jarn
Kerja Per Bulan

(dalam 10 jam)

Total Pendapatan
lieluarga Per EuIan

(Rp. )

Tambahan Total
Pendapatan tieluarga

Fer BuIan

5

10

15

20

-E4. sl

3c)

rJ !,

40

45

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

33. S70. -

51 .286. -

65.944. -

78.820. -

90. 515 r -

1CJl .548, -

111.S12r-

121 . 137, -

1ro.314 r -

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

L7 .9L6,-

14.658. -

L2.876 t-

11.695.-

1O.8f,3 r -

Lct. L64 t-

9.625. -

9.L77t-

MILIT UPT PERPUSTAI(AAN

ll(lP Pfr EA N S
tu#.*',.
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EerdasarP'anperk.iraanpertambahantotalpendapatan

1,;elurarga per bulan melallri peninghatan total jam l:.erja

l,:.eluarga per bulan diatas. dapat disimpulk'an bahwa

pencapaian total pendapatan kelutarga Per butlan yang

rnernLtng[';inl',;an pendapatan per l';apita l':'eluarga Per bulan

disel,;itar batas ambang Prerniskinan (a=umsj. jumlah anggo-

takeluargasebanyakenamorang),1,;elltargamisktin

tersebut haruts bet';erja selama 45O jam Per bulan' Dengan

total jam kerja ini. pendapatan total yang mungk'in

diperoleh sebesar Rp. 13r-1.314r- (rata-rata Rp. 21.7L9).

2. Hurbungan TotaI Jam. Kerja Dengan Pendapatan Per llapita

lieluarga Per ButIan.

Etesar l';ecilnya pendapatan pef kapita Per bulan

dari suatu [<,eIuarga tergantung pada total jam k'erja

keluarga Per buIan.

Hubungankeduavariabeliniberbentutk.Persamaan

sebagai berikut.

log ( pendaPatan Per
Kapi ta )

0r:'6 + Or44 log

t = ?.48

P = Oto?

RZ = {-), 14

n = 4(-)

Mak in banyak' j am l';erj a ke l uarga Per bu I an mak in

besar pendapatan per kapita t';eluarga Per bulan '

F'erl'; i raan pendapatan Per l';api ta per but I an dari

suatur l,ieIuarga rnenurut jumlah jam l'lerja l':'eluarga terse-

burt tiap butlan adalah sebagai berikutt'

(TotaI Jam
llerj a )
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Tabe I :B : F'erk i raan Pendapatan Fer l'iapi ta
Menurrut TotaI Jam }ierja lleluarga
Per BuIan

Tambahan
Pend a pa t.en
lser tiapi ta

Berdasarkan perkiraan ini, keluarga harus bekerja

selama ( rata-rata) 4Otl jam Per bulan suPaya beroleh

pendapatan per kapita Rp. 22.L26r'. Dengan perkataan

I ain suratu l,;,eIuarga haruE beker j a dal am usaha keluarga

sekurrang-k-urangnya sebanyak 4otl jam Per bulan suPaya

dapat rnenghasi I kan pendapatan Per l'.aptta Per bulan

melebihi batas ambang kerniskinan (Rp. 2L.692') .

D Hurbungan Fendidikan dan Pendapatan.

Untuk rnernpelajari hubungan pendidlkan dan

l,:.elrrarga ini, penel iti Iebih dahulu membatasi

pendapatan

pengertian

Total Jam
lie- j a

( cJa I.rm l(i j am )

Pendapatarr Per
h:.a pi ta

(RP' )

E

1C,

1s

20

25

30

35

40

45

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp,

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.862,-

12. ()?3 r -

14.371 . -

1"6. s10 i -

17.993 r -

19. 495, -

?lJ^.864 ,-

22. L?6 r-

?5.3O3 r -

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

f,.161.-

2.348 ! -

I .939. -

1.683r-

1.5O2r-

1.369r-

L .262 t-

L. L77 t-
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pendidik.an berdasarkan : ( 1) Lama tahun berseP.olah hepala

heluarga. dan (2) Larna tahun bersekolah ibu rumah tangga

serta rnengk lasif ikasikan pendapatan P.eIuarga atas ( 1)

Tota I pendapatan l,le I uarga per bu I an , dan (21 Pendapatan

per kapita kelltarga per bulan.

Secara berturrut-turut hubungan variabel-variabel ini

dir-rngkapP.an seperti berikut

1. Hr-rburngan TotaI Pendpatan hieluarga Dengan Lama Tahun

EersekoIah h.epaIa hleIuarga.

Hutbltngan total pendapatan keluarga dengan Iama

tahun bersekrolah kepala keluarga berbentuk persarnaan

berikut:

log (totaI Pendapatan
lieluarga Fer BIn )

Q.6B + Or24 log (Lama Tahun
Bersek o I ah
Kep. Kel . )

= 2,42

= o.crz

= ot13

=40

t
P

-,21a

n

Makin tinggi pendidikan kepala keluarga maP.in

besar total pendapatan keluarga Per bulan. Walauputn

demikian l,lelihatannya bahwa hanya 13 persen dari besar

kecilnya pendapatan per bulan ditentukan oleh tinghat

pendidikan |,,;,epala l,.eIuarga. Ini berarti sebanyak A7

persen dari perubahan total pendapatan tergantutng pada

f al,;tor Iain.

Bi Ia digunakan model diatas untuk memperl':.irakan
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perubahan-perubahan total pendapatan heluarga Per

bulan, diperoleh distribusi total pendapatan rnenutrut

Iama tahun bersek.olah P.epaIa keluarga seperti dibawqh

ini.

TabeI 29: PerP.iraan TotaI Pendapatan hleluarga
Per BuIan Menurut Larna Tahun
Bersekolah tlepala Kelutarga

Lama Tahun
Eerseko I ah

( Tahun )

Total Pendapatan
Per BuIan

(Rp. )

Tambahan
TotaI Pendapatan

(FP')

1

2

4

5

6

7

B

9

10

11

t,

Rp.

Rp.

Hp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

47.865, -

56.526, -

62..]C)S r -

66.737 ,-

70.429 ,-

73.379 t-

76.353 r -

78.839, -

B1.1OOr-

83. 176, -

85. 1O1 r -

86.897 r-

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

B. 663. -

3.777 ,-

4.454 r -

3.672r-

5. 150. -

2.774 r-

2.486 t-

2.26L r-

2.O76

1 .925

L.796

Fiel i hatannya

sampai L? tahun

pendapatan total

tambahan pendidik,an P.epaIa keluarga

belum rnarnpu mendorong peningkatan

per bulan yang rnernungkinP.an keluarga
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rnencaPai taraf pendapatan Per kapita seP'itar batas

ambang 1';ernisl'r'inan (6 x RP' ?1'692 = Rp' 1=O'152) bila

k.eltrarga beranggotakan enarn orang'

Indik,asiinimenunjul,lkanbahwapendidikankepala

kelutarga tidak merupaP'an fal:tor yang cul'l'up rnenentul';an

dalam meningl';atk-an pendapatan Per k-apita P'eluarga yang

beranggotakan enam j iwa, dalam mencapai pendapatan

l'.:elurarga per l'lapita sekitar batag arnbang kemiskinan '

k.endatipurnpendidik.ank.epalak.eluargaterEebutsampai

setingl":at SLA ( 12 tahun ) .

?.HubunganTotalPendapatanKeluargaPerEulanDengan

Lama Tahun Bersekolah Ibu Rumah Tangga'

Hubungan regresi Iog total pendapatan k"eluarga per

bulanataslamatahunbersek.olahiburumahtangga

adalah sebaqai berikut'

Iog (Total Pendapatan = t)t72 + O,15 log (Lama Tahutn

l'eluarga Fer EIn ) Bersekolah
Ibu R.T)

t = 1.18

p = ()t25

R2 = oro4

n =40

llel ihatannya variasi total pendapatan k'eluarga Per

bulantidakberartihubungannonlinernyadenganlama

bersekolah ibu rumah tangga'

Dengan perkrataan Iain total pendapatan P'elutarga

per bu I an yanq besar , dapat d i temuP'an da I am ke I uarga

yang ibu rumah tangganya berpendidikan yeng rendah atau
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sebal ihnya total pendapatan l';eluarga yang rendah dapat

terjadi dalam keluarga yang ibu rumah tangganya berpen-

didikan yang Iebih tinggi.

Hubungan Pendapatan Per Kapita Keluarga Per BuIan

Dengan Larna Tahun BerseP.olah l''iepala Rumah Tangga.

Hubungan non liner antara pendapatan Per kapita

keluarga per bulan dengan Iama tahun bersekolah kepala

keluarga tidak berarti.

Indikasi hutbungan ini berbentuk model seperti

dibawah ini.

log (Pendapatan Per
Kapita Keluarga
Per Bulan )

tuk..

log (Pendapatan Per
liapita Kelutarga
Per Bu1an )

= Or LZ + 0.06 log (Lama Tahun
Bersekolah
Kep,KeI )

t
p

- or58

= 0156

= orol

= 4C)

O. 12 + O r f-)6 log ( Lama Tahun
Bersek-o I ah
Ibu R.T)

R2

4. Hubungan Fendapatan Fer Kapita Per BuIan Dengan Larna

Tahun Bersekolah Ibu Rumah Tangga.

ModeI hubungan ntrn Iiner pendapatan Per k"apita

dengan Iama tahun bersekolah ibu rumah tangga berben-

n

P

R2

t = .),75

= O146

= f-,, cJl

fYIILIfi U?r PERPUSTAI(A A I{
lt(lP PrtDAitG
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n =4()
lieIihatannya Iama pendidikan ibu rumah tangga

tidak berasosiasi dengan perubahan pendapatan per

kapita keluarga, bila hubungan demikian diperkirakan
dalam bentuk hurburngan non Iiner.

E Hubungan Lama

Hnbungan

[,:.e I uarga in i

gei beril..ut

log (JurmIah

F'endidikan Dan Usaha Keluarga

Iama bersekolah ( pendidip,an ) dan

dik Iaslf ik-asikan dalarn benturk hubungan

Usaha ) Or2B + OIOB log (Lama Tahun
Iah Kepala

usaha

seba-

Berseko-
R. Tangga )

t = 1r2S

p = o.21

R2 = O.04

n =4O

O.32 + O.O1 logIog (JumIah Usaha)

log (Persentase = 1.Bs
trlaktu Dlm Usaha
Fertanian )

(Lama Tahun
lah Ibu R.

Eerseko-
Tangga )

t = Or13

p = Or9O

R2 = qr, OO

n =40

- O!4O log (Lama Tahun
l ah tlepa I a

Berseko-
Ke I uarga )

t = -1.60
p = Qrl2

.)
R- = Or(:t6
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n 4()

log (Persentase = lr82
Waktr-r DIm Usaha
Fertanian )

Qt37 log (Lama Tahurn Berseko-
Iah Ibu R.Tangga)

t = -1115

P = Qt26

R? = oro3

n =40

Bila diperhatikan keempat persarnaen regresi didtas

dapat disimpurll,;,an bahwa tidak terdapat hubungan non Iiner

yang berarti antara jurmlah usaha atau persentase jam kerja

dalam usaha pertanian. dengan Iama tahun bersek-olah k,epala

helurarga atau ibu rumah tangga suatu keluarga.
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BAB VIII

HUBUNGAN RECRESI BEREANDA DARI BERT,IACAI.I

KARAKTERISTIK KELUARGA

Hubungan TotaI Fendapatan Dengan Usaha Kelurarga, Jurmlah

Jam t:.erja, Jumlah l4odaL/Fer?,a?.as dan Lama Pendidikan.

Hurbungan total pendapatan dengan variabel bebas usaha

l,;eluargae jumlah jam kerjar jumlah modal/perl,lakas dan Iarna

pendidikan di l,:lasifikasikan berdasarl,r,an dua jenis batasan

untuk masing-masing variabel usaha, ya[,;,ni dalam bentuk

jrrmlah ursaha dan persentase waktu kelurarga dalarn usaha

pertanian dan dua jenis batasan untuk variabel lama berse-

kolah dengan ukuran Iama berseP,olah l,lepala p.eluarga dan

Iarna bersekolah ibu rurnah tangga.

Dengan demil,:ian diperoleh bermacam huburngan non I iner

seperti Tabel 50 di bawah ini.

1()O
[TII[II( UPT PERPUSTAI(A AN

II(IP PA DA N 6
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Tabef 30 : Hubungan Totat pendapatan hleluarga Dengan
Usaha. Totql Jam hlerja Keluarga per Bulan.
JumIah Modal/Perkakas, dan Lama Bersep.olah

Variabel Tergantung : Iog (Total Pendapatan Keluarga
Per Bulan)

llonstan

Variabel Bebas

log (Jumlah Usaha)
Koefisien b

t
P

log (Perssentase
DaIam Usaha

Wak tu
Per-

tan ian )

lioef i sien b
t
p

log (JcrmIah J"arn
t::oetisien

lierj a )

b
t
p

log (JumIah l{odal/Per-
P.akaE )

Koef i sien b
t
p

log (Lama Tahun Berse-
kolah llepala Rumah
Tangga )

hloe f i sien b
t
P

log (Lama Tahun
kolah Ibu
Tangga )

Koef isien

Berse-
Rumah

b
t
P

o t C,6

o. 40
L t62
or11

0r35
2 ro4
o, 05

or28
L r49
o. 14

o. 14
L17L
orlo

o. oo

(1.44
L r78
o. oB

0!58
2tLb
q'r, 04

O r29
1.55
o. 15

or15
L 126
o rzl

or15

-o. 1tr
-2!1O

0. 04

1) t67
4 tQ4
oro(J

ql, OS
o.25
QtBl

orll
L rCt4
o.31

o. 1B

-or12
-1.97

t:t tCrT

Q r6?
3 r7o
o. oo

o. 07
o.31
o,76

o. 12
L r42
or16

n

R2

p

40

or45

OrOCt

40

or43

oroo

4r)

or45

o. cto

40

o t46

Cr . CtO
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Berdasarl,:,an TabeI f,O, kolom 1 - 4 diperoleh indil'rasi

bahwa :

( 1) Hampir 5() persen (Or43 - Or46) Perubahan log

total pendapatan keluarga per bulan ditentukan

oleh perubahan log jr-rmlah usaha atau Persentase

waktr-r dalam usaha pertanian, Iog jumlah jam h.erja

keluarga per bulan I dan log lama bersekolah

kepala rurnah tangga atau ibt-t rumah tangga.

(2) llelihatannya hanya log jumlah jam kerja yang

pal ing ,nenentuP.an Iog total pendapatan keluarga

di ikurti oleh Peranen log Persentase waktu kerja

dalam usaha pertanian, dengan pengertian maP.in

besar j urmlah waktu l'r,erj a keluarga Per bulan '
bersamaan dengan makin sedik.it Persentase waktu

kerja l,leluarga dalam ugaha pertanian maka makin

besar total pendapatan keluarga Per buIan.

(;) Lama tahun berskolah kepala keluarga atau ibu

rumah tangga, Preliahatannya mernberikan sumbangan

yang l,:eciI dan tidak berarti terhadap perubahan

total pendapatan kreluarga Per buIan.

BiIa total pendapatan keluarga Per bulan (TP) 
'

diperkirakan dengan model yang tertulis dalam kolom 4

Tabel 30, dan persentase waktu yang digunakan keluarga

untul,l, usaha pertanian (PP), total jam kerja P.eIuarga Per

bulan (Jl:). jurmlah modal/perkakas yang digunakan/menyusut

per bulan ( MP ) dan lama bersel,.olah kepala rurnah tangga

(LP) di nilai berdasarkan rata-rata masing-masing variabel
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ini, maka diperoleh perkiraan total

per bu I an ( TF ) sebagai berikL.rt !

pendapatan keIuarga

BiIa persentase jam kerja dalam usaha pertanian di

turunP,an menjadi 50 persen (sehingga menjadi 30r32) dan

total jam P.erja keluarga ditingkratkan pula menjadi 15C)

persen dari rata-rata total jam P.erja keluarga per bulan

(26.16) maka diharapkan total pendapatan keluarga per

bulan ak.an meningk,at menjadi seperti dibawah ini.

No Rata-Rata TotaI Pendapatan

1.

2.

5.

4

Persentase Waktu
Dalam Ugaha Per-
tan i an 6(.),64

Total Jam lierj a
Per BuIan

L7 t44
(dI 1Ct jam)

JumIah Modal/
Ferk ak as

3.35
(dI Rp.10.ooo)

Lama Tahun Ber-
seP.oIah KepaIa
Ke I uarga

5r63
(dI tahun )

7 t4L3L
(df Rp. 10.OOO. )
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Ternyata berdasarP.en kombinasi variabel bebas

diatas total pendapatan keluarga per bulan belum mencapai

Rp. 13().152r- (6 x Rp.2L.692r-t.

Beberapa kemungkinan untuk meningkatkan total penda-

patan keluarga per bulan menjadi Rp. 13O.152.- (dengan

asurmsi 6 jiwa per keluarga) antara lain seperti dibawah

ini.

(1) TotaI jam kerja keluarga Per bulanr jumlah

modal/perkakas, dan lama tahun bersekolah kepala

keluarga rnasing-masing tidak berltbah yakn L 26 tLb

(dalam 1O jam) i jumlah rnodal/perkahas 3.5.

(dalam Rp. l(l.OOO!-) dan Iama tahun berseP.olah

P.epala l,;eluarga 5r65 (daIam tahun ) . maka untutk

mencapai total pendapatan k'elurarga per bulan

(dengan asumsi 6 jiwa Per kelutarga) setingkat

engan batas ambang h:,emisk inan yakni 6 ;r Rp.

21 .69?. - diperluP.an PenurLlnan pErrEentase wak ttt

No Variabel Bebas Total Pendapatan
Keluarga Perbulan

I

1

3

4

Persentase Waktu
DaIam Usaha Per-
tan ian

30.32
( 7. )

Tota I Jam ller j a
Fer Bulan

?6. L6
(dI 1O jam)

JumIah Modal/
Perk al.;as

3r3=
( d I Rp. 1O. Oclt11

Lama Tahun Ber-
sekolah Kepala
Ke I uarga

5i63
(dl tahun )

10.2329
(dt Rp. 10.0OOr )
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kerj a kelurarga dalam usaha pertanian menj adi 4.26

persen. Ini berarti kelutarga tersebut harus telah

beralih kepada pekerjaan non pertanian.

(2) BiIa persentase waktu kerja dalam usaha pertani-

BDr jumlah modal/perP.akas dan Iama tahun berseko-

lah l,;epaIa keluarga tidak berubah r yakni masing-

masing 30.32 perten : Sr33 (daIam Rp. 1C).OOOr-)

dan 5t65 (dalam tahun ) maka untuP. mencapai

total pendapatan keluarga per bulan sebesar

Rp. lSCt.152r- diperluP.an peningkatan total jam

P.eria keluarga menjadl 3Br7? (dalam 10 iam) atau

3,87!2 jam sebulan.

JumIah jam kerja seperti ini kiranya dapat dipe-

nuhi bi Ia anggota l,;,eIuarga iP.ut dalam usaha

l,leluarga, BiIa jumlah jam kerja Eeorang l'l,epaIa

rumah tangga maksirnum 6 hari x 4 minggu x 7 jam =

168 jam per buIan, maka dibutuhkan tenaga/anggota

keluarga sel:,itar dua orang Iagi dengan rata-rata

jam l,:.erja masing-rnasing Per bulan selama 1O9r6

(110 jam).

Hubungan Pendapatan Per Kapita Keluarga Per BuIan Dengan

Usaha lleluarga, JumIah Jam l'lerja Keluarga Per Bulan,

JumIah ModaI/Perkakas dan Lama Pendidikan.

Dalarn rnempelajari hubungan pendapatan Per kapita

l,;eluarga per bltlan dengan usaha keluargar jumlah jam kerja

per bulan r jumlah modal/perkakas dan lama pendidikan.

lr'iiilllt

lr.
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lebih dahulu usaha keluarga di],.Iasif ikasikan men j adi dura

jenis url,;,urran yal,;ni : ( 1) Jumlah usaha keluarga, dan (2)

persen tase wal,l tu k e I uarga yang d igunal,lan un tuk usaha

pertanian dan lama pendidikan dinyatakan dalam bentutk :

( 1) Larna ber=el,;.oIah kepala F;eIuarga, dan ( 2) Larna berseko-

lah ibur rutmah tangga.

Hlrbungan variabel-variabel diatas dinyatal,,an dalam

Tabel f,f dibawah ini.

,JTAI(AAiI

.iDANG
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TabeI 31 : Hubungan Pendapatan PerP"apita Dengan
Usaha Fle l uarga . Jum I ah Moda I /Perk al.ias .
dan Larna PendidiP"an

Variabel Terikat : Iog (Pendapatan Keluarga
Per llapita )

llonstan

Variabel Bebas

log (JumIah Usaha)
Koefisien b

t
p

I og ( Perssen tase WaP. tu
Keluarga DaIam
Usaha Pertanian )

lioefisien b
t
p

log (JumIah Jam
kioef isien

Kerj a )
b
t
P

log (JumIah ModaL/Per-
kaP,as )

Koefisien b
t
P

Iog (Lama Bersekolah
KepaIa Keluarga)

HoefiEien b
t
P

I og ( Lama Eersekro I ah
Ibu Rumah Tangga)

hloef isien b
t
P

-o r43

orlB
o.6cJ
o. 55

0r33
1.52
c). o1

orlS
or65
or52

orc)9
orTL
of48

-o I 39

o. os
0r51
Qr61

or3r
L ,46()t15

Qr17
Ct,74
crr46

oroo
o!oo
I, OO

-o. 1o

-or21
-2rBB
orol

ctr52
.1.20
(i. o()3

-o
-o

o

t
I
r

22
a7
39

-or06
-or64
or52

-o. 16

-C), zO
-2 172

o. 01

0. 59
s.rll
(). oo4

-tJ,22
-o ra7()!39

orQS
or45
o 167

n

R2

P

40

orLT

or14

40

or16

orlB

40

or32

o. ooB

40

or51

o. cJo9
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BerdasarP.an keempat P.emungP.inan persamaan regresi

yang di lurkiskan dalam TabeI 51, l,,el ihatannya hanya log

persentase waktu kerja P.eluarga dalam usaha pertanian dan

Iog jumlah jam k-erja keluarga seja yang berasosiasi dengan

log pendapatan per kapita keluarga.

Mat;in l.;eciI waktur kerja dalam usaha pertanian bersa-

rnaan dengan makin besarnya jumlah jam P.erja, makin besar

pendapatan per kapita keluarga ( I ihat l,lolom S dan 4

TabeI 31 ) .

Jumlah usaha k-eluargar jumlah modal/perkakas dan lama

be,rseP-oIah ( f ormal ) kepala P.eluarga atau ibu rumah tangga

tidakr memberikan sumbangan yeng berarti terhadap variasi

pendapatan per kapita keluarga

Namun, variabel log ( persentase waktur kelurarga dalam

ursaha pertanian), Iog (jumlah jam kerja), Iog

(modal/perkakas) bereamaan Iog ( Iama bersekolah kepala

l,r,eluarga ) atau Iog ( Iama bersekolah ibu rumah tangga )

rnernpengaruhi perubahan log pepdapatan per kapita keluarga

Eecara berarti (masing-masing R2 sebesar Or52 dan Ot51r

dengan p rnasing-masing 0rQOB dan OrO09).

Huburngan Jumlah Usaha Dengan Jumlah ModaI dan Lama Berse-

kolah l'lepala l:.eluarga.

Diduga jumlah uEaha keluarga tergantung dengan l,leter-

ampilan l,r,epaIa keluarga sebagai orang yang bertanggung

jawab dalam membiayai tanggungan keluarga. FieterampiIan

l,;epaIa keluarga mungkin dapat dimanifestasikan melalui

I arna berseho I ah 1,.:epa I a ke l lrarga tersebut .

}i1ILIT UPT PEft PUSTATAAfiI

ililP PAUAiIG
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Modal/perk.akas rnerupal,;an faktor yang diperlukan dalam

setiap utsaha ( produl,lsi ) . Tanpa sejurmlah minimal

rnodal /perkakas tidak akan mungl'.in kepala P.eIuarga memulai

usaha baru, Pertambahan jr-rmIah usaha sudah barang tentu

memburtuhl,lan sejumlah modal/perk,aP.as yang semaP.in banya['1.

Oleh sebab itu, diduga bahwa variasi jumlah usaha

berP.ore I asi Eetrara berarti dengan j um I ah moda I / perP.aP.as

yang dimi l ik:i [,l,elutarga dan lama bersel';oIah P.epaIa ke-

I uarga .

Hutbutngan demikian ternyata berbentuk model sebagal

beri l,lut :

log (JumIah Usaha) Or22 + C,r16

t

P

Iog (modaI/Perkakas)

= 1121

= or2s

+ 10,06 log BerseP.oIah
Rumah Tangga)

( Lama
KeP.

ors2

Berdasarkan pertarnaan regresl diatas dapat disimpul-

kan bahwa besar kecilnya log (jumlah usaha) tidak dapat

diramalkan melalui perkiraan Iog (JumIah modal/perP.akas

yang dimi I iki P.eIuarga ) dan log ( lama berseP,olah kepala

keluarga).

R2

t

P

= oroB

= orzs

=4O

1. 02

p

n
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D. Hubungan Jumlah Jam l,lerja Dengan Lama Pendidik.an, JumIah

l'lodal /Ferkakas dan Usaha Fleluarga.

Eanyak sedit.itnya jam kerja p.eluarga barangkali

tergantung pada keterampilan sumber daya keluarga (pendid-

ikan kepala P.eIuarga atau istrinya) e jumlah modal/perkap.as

yang dapat dimanfaatkan dan usaha (baik jumlah dan maupun

persentase waktu yang digunak.an dalam usaha pertanian).

diatas seperti diungkapkan oleh TabeI 52.



Tabe,I 32 : Hubungan Jumlah Jam Kerja Dengan
Larna Pendidikan, JumIah Modal dan
Usaha hleluarga

Berdasarkan indik"asi hubungan yang terdapat

Tabel 3,2, l,;,elihatannya hanya jumlah modal/perP.akas

jurmlah usaha atau pc?rsentase waktu yang digunakan

111

dalam

serta

dalam

lJllLl!( UFT Pirfi Pu$IAl(AAN

ItttP PA[,]ANG

Variabel Tergantung : Iog (Jumlah Jam Kerja
lieluarga Per EuIan

Fionstan

Variabel Bebas

Iog (Lama Pendidikan Kepala
Keluarga )

hioef igien b
t
p

Iog (Lama Pendidikan Ibu .Rumah
Tangga )

lloef i sien b
t
P

I og ( Jum I ah Moda I /PerP.ak as )

Koefisien b
t
p

Iog (JumIah Usaha)
Koefisien b

t
P

Iog (Persentase WaP.tu Keluarga
DaIam Usaha Pertanian)

l,ioef isien b
t
P

o. 82

o toz
o r27
o r79

o r27
1r60
o. 12

o 167
3.21
C,, C)OS

orBS

.-o, o4
or3?
o 17o

or29
L rTo
orlo

or68
3.3()
o r cto2

orBS

-oroo
-oro3
o.98

o!6s
3r25
oroos

or14
2t4A
o. oz

R 2

p

n

o!32

oroos

4(]

or3?

or0o5

40

()r?5

o, 02

4()
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denganusaha pertanian yang berasosiasi secaFa berarti

j urmlah j am l,lerj a keluarga per bulan.

Bila jumlah modal/perP.akas makin besare jumlah

makin banyak, dan persentaEe waktu kerja pada usaha

nian meningl,lat, maka jarn P.erja l,;eluarga per bulan

besar.

usaha

perta-

maP. i n

c
L Hubungan Pendapatan Dengan Jumlah ModaI/Perkakas, Usaha

lleluarga, Jurnlah Jam Kerja dan Lama Bersekolah Fiepala

lleluarga atau Ibu Rumah Tangga.

Model yang digunakan untuk memperkirakan hubungan

pendapatan dengan jumlah modal/perP.akasr usaha keluargat

jutmlah jam kerja dan lama bersekolah P,epaIa k"eluarga

atau ibu rumah tangga dapat dilihat dalam Tabel 33 dan

Tabel 34.
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Tabel 53 Hubungan Total Pendapatan Keluarga Dengan
JumIah ModaI/Perkakas, Usaha KeIuarga,
Jumlah Jam l(erja, dan Larna Bersekolah
KepaIa Keluarga atau Ibu Rurmah Tangga

Variabel Tergantung : log (TotaI Pendapatan Keluarga
Per Bulan)

l(ongtan

Variabel Bebas

log (JumIah Modal/
Perkakas

Koefigien b
t
P

Iog (Jumlah Usaha
lioef isien b

t
P

log (Fersntase Waktu
DaIam Usaha
tanian )

l.oef isien

Per-

b
t
P

log (TotaI Jam
lloef isien

He
b
t
p

rja)

log (Lama Bergekolah
Kep.Rumah Tangga)

Koefisien b
t
P

log (Lama Bersekolah
Ibu Rumah Tangga)

Koefisien b
t
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Bi 1a diperhatikan

bebas dengan variabel

disimpulkan b.ehwa

pendapatan l:eluarga

j am kerj a P.eIuarga

indiP.asi hubungan antara

tergantung dalam Tabel 33

f ak-tor yang rnenentuP.an variasi

secara berartl terutama adalah

di ikuti

l,.e I uarga
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variabe I

dapat

tota I

tota I

oleh

dalam

per bulan selanjutnya

entase wal,ltu anggotabesar keciInya pers

usaha pertanian.

Makin banyak jurmlah jam k,erja keluarga per bulan dan

makin l,.urang persentase waktu anggota keluarga yang digu-

nakan untull usaha pertanian maP-in besar total pendapatan

keluarga per bulan

Hurbungan pendapatan per kaplta keluarga per bulan

dengin jumlah modal/perkakas, usaha P.eluargar jumlah jam

l,;erja, dan Iama bersekolah kepala keluarga atau ibu rumah

tangga dapat dipetajari melalui indikasi asosiasi seperti

dinyatak.an dalam Tabel 34.
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Tabel 34 Hubungan Pendapatan Fer llapita Keluarga
Per BuIan Dengan JumIah Modal/Perkakas.
Usaha tleluarga, JumIah Jam lierja, dan
Lama Bersekolah Kepala hielurarga atau Ibu
Rumah Tangga
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Indik.asi hubungan yang terdapat dalam TabeI 34 r

sel..ali lagi memperjelas total jam kerja per bulan berko-

relasi positif terhadap pendapatan (walaupun dalam hal ini

dl ukur dalam bentuk pendapatan keluarga per P.apita per

bulan). SedangP,an persentase Jam kerja dalam usaha perta-

nian berP.orelasi negatif dengan pendapatan per kapita

keluarga per bulan

Dengan demiklan pendapatan per kapita per bulan

keluarga mLskin ini cenderung semakin besar bila total jam

herja heluarga per bulad semakin besar narnun persentase

waktu merek.a yang dipaP,at untuP. usaha pertanian dengan

jurmlah semak in Prurang ( Iihat Tabel 34, P.olom P.e 2 dan 4l .

MILil( UPT PEilPUSTAINAN

II(IP PADAN6



BAB IX

RANGKUI.IAN, PENEHUAN DAN II.TPLIKASI PENET'iUAN

TERHADAP KEBIJAKSANAAN

A. Rangkuman

Pemerintah Daerah Provlnsi Sumatera Earat telah

l,.emis-menentukan desa-desa yang tergolong miskin. UP,uran

l,; inan in i an tara I ain pendapatan per k api ta rendah , ting-

kat pendidikan rata-rata rendah, praP.arsa sumber daya

manusia kurang dan volurme usaha berskala keciI.

Direktorat Pembangunan Desa, bahkan telah mengidenti-

fikasi keluarga miskin yang tinggal didesa misP,in di

Sumatera Barat.

Hasil pengidentifikasian ini menyimpulkan bahwa di

desa misP.in tersebut tidak hanya 'didlaml oleh keluarga

rniskin dan bukan miskin, tetapi juga oleh keluarga yar,g

sangat miskin, yakni P.eluarga yang pendapatannya j,aurh

dibawah Rp.21.OB1r- per bulan.

ILO (L97L) berpandangan bahwa untul,. mempelajari

tingkat kemiskinan inl tidak mungkin di Ial,;ul,ran melaluri

pendekatan aggregatif . tetapi harurg melalui penelutsutran

masing-masir,g keluarga. Pendel,;atan disagregatif ini al:an

memberikan informasi Iengkap tentang sebab-sebab kemisl,;i-

nan yang diderita l,r,elurarga yeng bersangkutan. WoIf bein

( 1986) menyat*t,*n bahwa program pengentasan kemiskinan

yang berhasil memerlukan informasi yang teliti tiap Ve-

Iuarga miskin tersebut.

Eerdasarl.;,an pertimbangan demikian peneliti menganggap

perlu melal,;ul.;an suatu ekploraei yang lebih spesifik. ten-

LL7
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tang P.araP.teristik P.eluarga misl,.in dan sangat miskin di

pedesaan Surrnatera Barat.

Sejumlah penemuan dari teori ekonomi pembangunan

menunjukP.an bahwa kemiEkinan keluarga itu disebabkan oleh

berbagai faktor. Sekurang-kurangnya suatut kelutarga miskin

(dan sangat miskin) memiIiP.i seperangkat l,;arakteristik

yang tidak menguntungP.an seperti rendahnya tingkat pen-

didikan k.eluarga, usaha keluarga tergantung pada otot.

pendapatan k"eluarga tergantung pada pertanian r tidak

mungk-in menabung. tidak memiIiki modalt return on invest-

ment rendah. teknik produP.si konstan, Iuas Iahan terbatas

(Weiner, 1966) r pendidikan tidak selalu menunjang kernam-

puan beroleh penghasilan yang cukup atau rnenguntungkan

(Wong, L974).

Hubungan antara pendidiP.an t produP.tivitas r seleksi

dalam pekerjaan dan pendapatan kabur (Windhamr 1975).

RatFs of return pendidikan bervariasl menurut daerah

(WoodhaI, 1970), perkembangan rnaeyarakat (Socio-Economic

Development). akibat ketidak sesuaian materi pendidikan

karena terpisahnya qeFeral educatiqn dan technical educa-

tion, pengaruh keluargar carEler quidance dan orientasi

peherjaan dan kesalahan rnetoda penyampaian di sekolah

( MaI lassiE , L9761 .

Dalam batas tertentu pendidlkan berperan dalarn rnenen-

tukan pendapatan seseorang'. Namun peranan pendidikan ini

tergantung pula pada latar belakang sosial el,lonorni l,leluar-

ga (Blaug , L97L).
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Sedangkan t^,ilkinson lL?7L) berpendapat bahwa pendidi-

kran rnempengaruhi variasi pendapatan keluaran pendidikan

tergantung pada cara menghitung pendapatan tersebut.

Sebelurnnya Sayuti, et.al telah melakukan penelusuran

P.araP,teristik keluarga miskin dan sangat miskin di Kecama-

tan Rambatan Kabupaten Tanah Datar (19PJ), Namun peneli-

tian ini belum berhasll melacek peranan pendidikan dan

hurbungan sejumlah karakteristik keluarga yang berpengaruh

pada pendapatan keluarga mlsP.ln dan sangat miskin ini.

Ketldak jelasan hubungan antara variabel ini bukan

mustahil karena kajian yang dilakukan terhadap hubungan

yang bersifat 11ner.

Beberapa penemuan membuktikan

atau sejumlah input dengan output

Le77 I .

OIeh sebab itu penellti kembali

bahwa hubungan gatu

tidak Iiner (Joshi,

mendalami

antara bermacam P.araP.terlstiP. P.eluarga miskin dan

asosiasi

sangat

miskin.

Variabel kunci yang dipelaJarl dalam penelitian ini

adalah : Total pendapatan dan pendapatan per kapita ke-

Iurargar jumlah anggota P.eIuarga, total jam kerja keluarga

per bulanr jenis dan jumlah usaha dan persentase waktu

herja untuk usaha pertanlan, tingkat pendidikan kepala

l.,eluarga dan ibu rumah tangga, modal dan perkakas yang

d imi I 1k I P.e I uarga , biaya produksi ugaha ke I uarga .

perkiraan pengangguran anggota keluarga.
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Disamping penelitian ini telah rnempelajari distribusi

varlabel-variabel diatas juga ditelusuri asosiasi antara

variabel yang terf okug pada P.aj ian f ak,tor-f aktor yang

diduga berpengaruh terhadap variaEi pendapatan keluarga.

Penelusuran hubungan dilakukan spcara bertahab, baik

dalam rangka memilih variabel yang berarti untuk dimasuk-

kan l,;,edaIem model p ,naupun dalam menentukan model yang

sesutai

TekniPr analisis yang digunakan ber.upa analisis regre-

si berganda. Pilihan analisis ini P.arena variabel-variabel

yang dimasukkan kedalam persamaan semuanye berskala ratlo.

Pemi I ihan variabel yang bermaP.na untuk dimasukP.an

P,edalarn rnodel dilakukan dengan rnenggunakan uJi-F.

Disamping itu untuP. menguj i kecenderungan antara

kelompok dimanfaatkan Firuskal-WqIIis test. Fisher's Exact

test juga digunal,.an dalam memilih perlu tidaknya asosiasi

variabel dipelajari selanjutnya-

Data penelitian ini adalah data haril penelitian di

Kecarnatan Rambatan yang dilaksanakan tahun 1?9S'

Beberapa kelemahan yang mungkin melekat pada usaha

pgneIitian ini adalah karena sulitnya mengontrol non

samolinq error yang di aklbatkan Perasaan malur sikap dan

kelupaan yang mungkin dialami responden waktu mernberitahu-

kan k-arakteristiP. keluarganya kepada Peh,awancara'

Disamping itu, perk-iraan harga yang dilakukan terha-

dap has,il (produksi) usaha l,;eluarga hanya menurut Pas,ar

IokaI dan hanya pada saat.wawancara dilal'lsanakan (at IocaI

market price. maP,a butkan mustahi I akibat terj adinya peru-

N
filtul( uFT PERPU$TAI(AA

tKlP PADAI'ig
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bahan-perubahan harga hasil produksi yang tidak- sarna dan

sebanding akan rnempengaruhi hasil perhitungan interaksi

variabel yang berubah menurut waktu

Namun demikian k-ecenderungan yang ditemukan pada saat

penel itian barangkal i masih berlaku sampai sel.:arang.

Beberapa penemuen penelitian ini adalah sebagai

beril,lut.

Fenemuan

Eeberapa penemuan dalam penGllitian ini antara Iain :

( 1) Pendapatan P.eluarga per bulan bervariasi
jenis usaha perta,nian. UEaha beternak merupakan usaha

rneng-hasilkan pendapatan dengan urutan terendah dan

berladang (cabe) memberikan pendapatan yang tertinggi

rnenurut

yang

usaha

bag i

l..e I uarga

(2) Pendapatan keluarga bervariasi menurut jenis

usaha non pertanian. Usaha rumah tangga cenderung

rnemberih:an hasi I ( pendapatan ) yang pal ing rendah bagi

keluarga. dan penda-patan tertinggi bersumber dari usaha

tuk ang .

(3) Usaha non pertanian cenderung lebih memberikan

pendapatan yang Iebih besar bagi k.eluarga dibandingkan

dengan usaha pertanian yang dikelola keluarga.
(4) liecenderungan jam kerja anggota keluarga yeng di-

gunal';an untuP. bermacam jenis usaha tidak berbeda secera

berarti, baiP. antara bermacam jenis usaha pertanian, jenis

usaha non pertanian dan rnaupun antara usaha pertanian dan non
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pertanian.

( 5 ) Biaya produksi yang dikeluarl';,an untuk usaha

k,eluarga bervariasi menurut jenis usaha. Diantara usaha

pertanian, uEaha berladang cabe membutuhkan biaya tertingqi

dan usaha JnenggareP sawah ( padi ) membutuhkan biaya yang

paling rendah.

Usaha non pertenien membutuhk-an biaya yang

dibandingP.an dengan biaya produP.si yang

dalam usaha non pertanian.

jauh lebih tinggi

harus dikeluarkan

satu jam kerja

antara bermacam

(6) Pendapatan

P.eIuarga tidak berbeda

17) PendaPatan bersih

1 . t')OO, - biaya Yang dikeluarkan

tidak berbeda secara berarti.

bersih keluarga tiaP

setrara berarti baik

per bulan untuk

dalam bermacam

jenis usaha pertanian dan

non pertanian.

Namlrn pendapatan bersih dalarn usaha

lebih tinggi dari pendapatan bersih

melalui usaha Pertanian-

,naupun antara berrnacam jenis usaha

non pertanian cenderung

diperolehyang dapat

setiap Rp.

jenis usaha

Disamping ditemukan variasi pendapatan menurut jenis ueaha

j urga, terbukti pula bahwa terdapat P.eragaman asosiasi

pendapatan dengan beberapa l,.araP.terietik P.eIuarga menurut

jenis usaha. Ferbedaan fungsi produksi tersebut dapat

disimpulkan seperti berikut.
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( B ) DaIarn usaha ladang ubi ( singk.ong ) ternyata

pendapatan P,eluarga Per bulan terutama tergantung pada besar

kecilnya modal usaha yang digunaP.an keluarga.

(9) DaIam usaha penggaraPan sawah kelihatannya tidaP.

satupun dari fa|:tor-faktor seperti blayaI Yang dikeluarkan

l,:ellrargar jam kerja yang digunakan, jumlah anggota keluargat

Iuas Iahan dan modat/perkakas yeng dimanfaatkan dalam usaha

ini yang rnenentukan besar produksi kotor. Bahkan tingqi

rendahnya pendidikan kepala keluarqa (atau ibu rumah tangga)

tidak mernberikan efek terhadap produktlvitas usaha tersebut'

(10) Fungsi produksi dalam ugaha pertanian Iadang

cabe berbentuk non Iiner. Penlngkatan produksi kotor usaha

ini cenderung ditentukan.oleh peningP.atan blaya yang

dlgunakan. Namun kondiei produksi dalam P.eadaan decreasino

return to sciIe. Tujuh puluh tiga Persen dari variasi

produksi P.otor ditentuP-an oleh faktor biaya'

(11) Fungsl produksi dalam usaha beternak tidak dapat

digunakan untuk memprediksi produksi kotor melalui faktor-

faP.tor yang digunakan dalam ugaha beternak ini '

(12) Fungsi produksi yang memiliki kemampuan yang

relatif kuat dalam meramalkan perubahan produk'si ditemuP-an

dalam usaha produksi makanan yang ditekuni keluarga. Faktor

yang paling fnenentukan jumlah produksi kotor adalah total jam

kerja keluarga dan biaya produkei yang dikeluarkan tiap

buIan. Biaya produksi merupakan faktor yang Iebih menentukan

dibandingkan dengan Peranan jam P.erja yang digunakan'

sembilan puluh delapan pers€ln perubahan produP.si tergantung
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pada blaya dan jam kerja. Fungsl produksi jurga berbentuP. non

Iiner, sebagai pertanda kondisi produksi yang decreasinc

return to scale. Sembilan puluh semhilan pereen dari

perubahan produksi tergantung pada blaya produP.si, 'bila

fungsi produksi yang disebutkan terakhir hanya dalam

bentuk log produksi = f ( Iog biaya) .

(13) Usaha keluarga yang penghasilannya tidak dapat

diramal kan melalui karakterietik l,-eluarga adalah usaha

dagang.

Fungsi produP.si tanpa mernperhatikan jenig uEaha dapat

disimpulkan sebagai berikut :

(1) Faktor yang pallng menentukan total pendapatan keluarga

per bulan terutama total jam kerJa keluarga per bulan, dan

selanjutnya di ikuti oleh persentase waktu kerja usaha

pertanian, dan seterusnya ditentukan oleh jumlah jenis

usaharjumlah modal/perkakas dan pendidikan kepala keluarga.

(2, Faktor yeng paling menentuP.an pendapatan per kapita

keluarga terutama adalah total jam kerja keluarga Per bulan,

dan selanjutnya di ikuti oleh persentase waktu kerja dalam

usaha pertanian. dan seterusnya dipengaruhl oleh jumlah jenis

usaha P.e I uarga .

(5) Banyak sedikitnya jumlah jenis usaha yang dikelola

keluarga tldak dapat diramalkan melalul PerEElntase waktu

kerja yang digunakan dalam usaha pertanian, Iuas Iahan yang

dapat diolah, junilah anggota keluargar jumlah modal/perkaP.as,

biaya produksl yang dapat dlsediakan keluarga, tingkat

pendidiP.an kepala keluarga atau ibu rumah tangga dan juga

TdtI[II( UPT PERPI'$TAI(A AN

ll(lP fAnFrEtS
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tidaP. dapat diperkirakan melalui variasi total jam kerja

keluarga per buIan.

(4) Jurmlah jam kerja perbulan terutama tergantung pada jumlah

jenis usaha yang diP.eIoIa keluarga, Persentase waktu kerja

dalam usaha pertanian dan j umlah modal /perkakas yang dimi I il'ri

keluarga.

C. ImpIiP.asi Penemuan Terhadap Kebtjakan

(l) BiIa pendapatan perbulan bervariasi rnenurut jenis

usaha pertanian ( beternaP. memberi pendapatan terendah dan

berladang cabe memberlkan pendapatan tertinggi) maP.a sudah

barang tentu eebaiknya keluarga miskin ini diarahkan/didorong

untuk menekuni . usaha pertanian yang lebih rnElnguntungkan

tersebut, usaha pertanian demiP.ian adalah berladang cabe.

Kebijakan ini barangP.ali fesibel P,arena keterampllan yang

dibutuhkan dalam usaha yang disebutkan terakhir lni tidak

sulit untuk diseminasikan kepada tenaga P.erja keluarga miskin

ini.

Penemuan ini menunjukan pula bahwa kecendrungan waktu

kerja yang digunakan untuk bermacam usaha tidak berbeda

Eecara berarti baik yang disediakan untuk segala jenis usaha-

usaha pertanian maupun juga untuk usaha non pertanian.

Narnun demik ian besar biaya produP.si yang harus

diP-eluarP,an keluarga miskin bervariasi menurut jenis usaha.

Diantara usaha pertanian, usaha berladang cabe menuntut

pengadaan sumber dana yang lebih besar guna membiayai usaha

ini. Disamping itu kebutuhan dana guna membiayai produksi
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jauh Iebih tinggi bila keluarga menekuni usaha non pertanian.

BiIa demikian halnya pengalihan l,tegiatan tenaga kerja

keluarga keusaha keluarga yang lebih menjanjiP.an pendapatan

yang lebih tinggi, terbentur karena kekurangan dana yang

dapat disediakan keluarga.

Persoalan sekarang adalah seberapa jauh dapatnya

disediakan dana sesuai dengan kebutuhan pembiayaan usaha

produktif yanq Iebih rnemberil,.an pendapatan yang lebih besar

tersebut

Penelitian ini belurn menelusuri luas Pasar produk

usaha keluarga ini. Bukan mustahil pula perluasan usaha (yang

saat penelitian ini tampaP.nya menghasilkan pendapatan yang

Iebih besar) akan mengakibatkan peningP.atan Penawaran produk

yang meleblhi daya seraP Pasar setempat. APaIagi produk yang

dihasilaP.an keluarga miskin ini terutama untuk Pasar setempat

( kecamatan ) .

Disamping itu kelihatanya kelurga miskin ini belum

pernah terJangkau oleh pendidlkan Iuar sekolah yang relevan

(Sayuti, et, al 19?4).

BiIa demikian halnya, maka bimbingan dan dorongan

untuP. mernulal usaha-usaha yang lebih fnElnguntungkan harus

diiP"uti (bersama) dengan penyutuhan bagl keluarga ini yakni

yang berhubungan dengan Proset produksi r PenYimpanan,

pengawetan, luas, harga-harga yang berlaku dipasarp dan

sebagainya.

Sebagian dari keterampilan ini dapat diajarkan P.epada

keluarga tersebut, narnun sebagian lainya seperti penqenalan

dan penguasaan pasar rnembutuhkan bantuan dari Iembaga yang
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khusurs untuk itu.

Dengan l,;,eadaan P.eIuarga yang seperti sekarangl tidak

akan rnungkln menj adikan petani/produeen migkin untuPt rnarnPu

,nenguasai galah Eatu rangkaian keterampilan yang disebutP.an

terak hir.

Bantuan biaya (operasional) ProduP.si barangkali hanya

akan mendorong peningP.atan suPPIy. produk yang pada giliranya

akan diikuti oleh krejatuhan harga-harga produksi rurnah tangqa

miskin ini.

Fenemuan studi ini juga membuktik.an bahwa kendatipun

pendapatan yang bersumber dari bermacam usaha kelurga

tersebut bervariasi besarnya, namun sebenarnya pendapatan

helurrga tiap Rp.l.OOC}t- biaya yang dil:elurkan tidak berbeda

antara usaha bermagam keluarga. Karena demiP.ian halnya. mak"a

usaha untuk meningk-atP.an pendapatan mereka dapat dilakukan

dengan menyediakan dana yang Iebih besar untuk dipakai

sebagai biaYa Produksi.

Narnundemikianusahapeningkatanpendapatank.eluarga

dari usaha yang dilakuP.an keluarga miEP.in ini dibatasi pula

k arena keP'urangan f ak tor produP'si I ain yang bervariasi

menurut jenis usaha-

l.leI Ihatanya untuk bermacam usaha tersebut. masing-

masingnya telah mencapai taraf decreasinq return to scale.

fiond isi produksi seperti in i dapat d isebabl'.an k arena

keterbatasan Iahan yang dimiliki/dapat diolah oleh keluarga

misk in .

Denganteknik.produP'siyangsel:,arangdigunakanPara
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petani miskin ini, perluasan Iahan tidak begitu meningkatan
pendapatan petani. Bahkan bup.an mustahil, penambahan sejumlah
input tertentu tidap. akan mendorong peningkatan marcinal
oroduct usaha P.eIuarga. Dengan perkataan laln bukan mustahil
sebagian usaha pertanian telah rnencapai (hampir mencapai)

taraf produksi dengan ,narginal product sebesar nol. Fleadaan

yang disebutkan terakhir ini terjadi dalam usaha penggarapan

gawah.

Usaha ber I adang cabe , p.endati pun men j an j i kan

pendapatan yang lebih besar! narnun karena keterbatasan Iahan

penambahan biaya produp.si tidak akan seIaIu menlngkatan

pendapatan P.eIuarga, baip. karena sif at produk.si yang

decreasiqro return to Ecale maupun karena ketidah tentuan
situasi pasar produP..

Pada umumnya usaha pertanian tidatr mungkin untuh

diluasP.an kecuali memindahkan keluarga ini kedaerah Iain,
sehingga memberi kesempatan mereka melakukan usaha tani yang

Iebih menguntungkan dengan pemilikan lahan yang ak.an diolah
dengan areal pertanian yang tebih luas

(2t Disamping biaya produksi kelihatanya jam kerja
kelr-rarga sangat menentukan pendapatan keluarga yang

mengusahaakan industri rurnah tangga. Sembilan puluh delapan

persen darl pendapatan k,eluarga ditentukan oleh biaya
produk'si dan jam kerja yang disurnbangkan dalam industri rurnah

tangga ini. Bila hanya biaya produk-si Eaja yang digunakan

un tuk' ,nerarna I kan besar produksi industri rumah tangga ini ,

,ternyata 99 persen dari produksi tergantung pada biaya
produksi. Sebenarnya biaya produksi dan jam kerja merupap,an
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maELrkan ( input) yang saIing mengganti dalam usaha

,nenghasi I l,lan produtP..

Peningkatan jam k.erja sudah barang tentu menutrunl';an

angka pengangguran di desa miskin ini. Namun demikian tanpa

penyediaan dana untuP. biaya produksi, tenaga kerja keluarga

tersebut tidakr akan dapat.dimanfaatkan untuk mal';,sud usaha

produk, ti f .

llesempatan kerja upahan masih tersedia di pedesaan

ini. narnun jurmlah itu terbatas ' karena usaha pencarian

l,,esempatan kerja terutama ditujukan untuk pekerjaan butruh

tani atau pekerjaan tidak terdidlk lainnya. hleterbatasan

pasar herja dan l,l,etidak tahuan serta ketidaP. beranian tenaga

produktif keluarga untuk mencari P.esempatan kerja ditempat

lain akan mendorong peningkatan Pengengguran anggota P.eIuarga

(berusia I 15 tahun) di pedesaan ini. HaI ini terbukti P.arena

rata-rata j am Prerj a perbulan dalam suatu kelurga hanya

sekitar 1OO jam. Eila dihitung berdasarkan jam k'erja seorang

l,lepala kelutarga

llepala P-eluarga ini mernPunyai potensi untuk bekerj a

produktif 4 minggu r: 6 hari x 7 iarn = 168 jam perbulan-

Ini

berarti rata rata keluarga migkin menganggur sebesar.

100
100

Persen
168

40 persen dari wal,.tu yang tersedia sebu-
lan

Perl,l i raan

P.e I uarga

dari satu

pengengguran ini terlalu

tentu ditemuhan keluarga

orang.

rendah, karena

produktif yang

diantara

me I ebi hi
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Dengan demikian kemiskinan sebenarnye disebabk,an oleh

penganggLrran keluarga, usaha mendorong Pengurangan

pengangguran l,.eluarga inl tentu membutuhl'.an Iahan pertanian

dan penyediaan dana urntuk biaya berutsaha.

Kelihatannya usaha mengurangk'an pengangguren anggota

keluarga l,j.urang dapat diatasi melaluri perlLlasan lahan

pertanian yang akan diolah mereka di desa misl':.in ini. Usaha

yang paling menjanjil,;,an barangkali pemindahan mereka ke

daerah lain dengan menyediakan lahan pertanian yang a[:.an

diolah merek-a.

Bantuan biaya produrl,r.si urnturk mellrasP.an indutstri rutmah

tangga barangkali juga l,.urang efek,tif rnengingat keterbatasan

paser produl,;si indutstri rumah tangga ini. Ferluasan PaEa bagi

produksi ini didurga akan.nengalami kesulitas. karena produk

yang dihasilkan adalah bahan makanan tr-adisionil yang kurang

rnampu bersaing dengan produk ntaP.anan perusahaan di kota yang

telah dil,lemas secara !ebih menarlk dan telah melalui proses

pengawetan sehingga dapat disimpan menunggu saat Pasar yanql

rnengunturngk an .

Eila satu-satunya jalan hanya meningkatl,:an bantuan

biaya produP.si bagi industri rumah tangga ini, bukan tidak

masul,;, ahal bila sebelum bantuan biaya/modaI k-erja tersebut

perlu mereka diberi penyuluhan baik dalam haI pengawetant

penyimpanan r dan pengernasan serta rnengelola organisasi

produksi secara lebih efisien. Walaupun demikian senantiasa

diperlr-rkan suatu lembaga yang aP.an membantu rnemasarkan produk

industri rumah tangga ini.
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( 3 ) Fenernuan ini j r-rga mernbuk tikan bahwa pendapatan
P.elltarga ( total atau per kapita ) per bulan cenderung
tergantung pada jumlah usaha, persentase waktu [,r,erja dalarn
pertanian (non pertanian.

MaP.ln banyak jumlah usaha atau makin besar persentase
waktu kerja r,:eruarga daram ursaha non pertanian makin besar
pendapatan keluarga

Ini berarti, pandangan tentang diversifikasi usaha
(produrk) dalam usaha meningkatkan pendapatan keluarga kembari
teruji oteh prnelitian ini.

Disamping itr-r Pengurangan persentase wak tlr kerj a

dalam usaha pertanian dengan jalan meningkatp.an partisipasi
kerja dengan persentase yang sarne dalam usaha non pertanian
seP-aligr-rs aP'an meningkatkan marqinal oroduct usaha pertanian
dan meningkatkan marginar product daram usaha non pertanian.

Dengan perkataan rain usaha meningkatkan produkti-
vitas tenaga kerja dapat dilakr-rkan dengan jalan memperbanyak

utsaha keluarga bersarnaan dengan rnemperbesar persentase waktu
P.erja dalam usaha non pertanian.

usaha ini akan berhasir bila p.endara-kendala seperti
yang telah diajukan diatas dapat diataEi.

usaha peragarnan usaha p.eluarga ini surdah barang tentur
mernbuturhkan sejumlah modal/perk.akas. Fenelitian juga
memberihan indikasl bahwa faktor modir/perkap.as juga
,nenentuk,an besar keci lnya pendapatan keluarga.

PerIuaEan Iahan dan dlversifir,,asi product pertanian
tserta peningkatan persentase wal,.tu p.erja dalam usaha non
pertanian yang menyebabkan pengurengan perEientase wap.tu kerja

l,lllif; |j? t fE*gUSlAf A eF,
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dalam usaha pertanian tentu membutuhkan peningkatan sejutmlah

modal /perl,lahas yang diperlurk-an. Tanpa P-emudahan peroleh

sumber dana untuk mernbiayai modal/perkakas ini r maksud

perluasan P.esempatan kerj a diatas sul it untutP. di Iakukan .

Tingkat pendidikan kepala keluarga dan/atau ibu rutmah

tangga kelihatan tidak sejalan dengan peningP.atan pendapatan

pendapatan keluarga.

. Barangkali hubungan demikian disebabkan karena teknik

produP.si usaha keluarga belum membutuhkan keterampilan yang

spesifik yang hanya diperoleh melalui pendidikan.

Butl,r.an mustahil pendidikan yang telah diperoleh

anggota keluarga selama ini, belurn f ungsional dalam

meningP.atP.an semangat dan harapan kerj a serta kemarnpuan

mereka untuk. berusaha lebih produtktif .

Dengan perkataan lain pendldikan yang diberikan

kepada mereka (baiP. dalam bentuk materi dan cara penyajian)

belum efeP.tif dalam menghasilkan pengetahuanr keterampllant

sikap/slstern nilai serta perilaku mereka sehingga

,nemungP.inkan mereka setrara mandiri keluar dari belenggu

k,emigkinan ini.
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