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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INCOME FLUCTUATION THE PARENTS
ABILITY IN FINANCING CHILDREN IN THE UNIVERSITIES

(Study in Bumi Pratama Mandira Village Sungai Menang District of Ogan
Komering Ilir District South Sumatera)

By

AGUNG SYAIFUL BAHRI

This study aims to determine the influence of income fluctuation the parents
ability in financing children in the universities. In this study, the researcher used
the type of hyphotesis testing research or explanatory research, namely by
exlaining the causal relationship between the variables through hypothesis testing.
Respondents in this study are the parents who have children of High School
graduates in 2014/2015 or 2015/2016 who are continuing their education in the
universities, which amounted to 39 respondents. Spearman Rank statistical testing
reseracher used to analyze this study. Based on the study conducted, the result
obtained that income fluctuation the parents abilty in financing children in the
universities is higher, then the lower of parents ability in financing children in the
universities.

Keywords : Income Fluctuation, Parental ability.



ABSTRAK
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(Study di Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang
Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)
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AGUNG SYAIFUL BAHRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap
tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan
tinggi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian pengujian
hipotesa atau penelitian penjelasan (explanatory research), yaitu dengan
menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.
Responden dalam penelitian ini ialah para orang tua yang memiliki anak didik
lulusan SLTA tahun 2014/2015 atau 2015/2016 yang sedang melanjutkan
pendidikannya di perguruan tinggi, yaitu berjumlah 39 responden. Uji Statistik
Rank Spearman peneliti gunakan untuk menganalisis penelitian ini. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa fluktuasi pendapatan
berpengaruh terhadap tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan
anak di perguruan tinggi. Kemudian, nilai koefisien korelasi menunjukkan
negative yang artinya ketika fluktuasi pendapatan yang terjadi sangat tinggi, maka
semakin rendah tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak
di perguruan tinggi.

Kata kunci: Fluktuasi Pendapatan, Kemampuan Orang Tua
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang tua adalah pemimpin di dalam suatu keluarga, orang tua merupakan

salah satu komponen dari keluarga. Pada umumnya orang tua terdiri dari

seorang bapak/suami dan ibu/isteri. Dalam kehidupan keluarga, orang tua

bekerjasama dalam membangun dan membina keluarganya agar dapat

mewujudkan sebuah keluarga yang baik atau sebuah keluarga yang sesuai

dengan harapan orang tua tersebut.

Selain sebagai pemimpin di dalam keluarga, orang tua merupakan pengayom

kehidupan bagi anak-anaknya, dimana segala keadaan yang dialami oleh anak

akan selalu berada di dalam naungan orang tua. Dengan kata lain, segala

urusan yang berkaitan dengan kehidupan anak, maka orang tua

bertanggungjawab penuh untuk memenuhinya. Seperti yang dijelaskan oleh

Soekanto (1990) bahwa keluarga batih pada dasarnya memiliki fungsi yaitu

sebagai wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses dimana

anggota-anggota masyarakat yang baru mendapatkan pendidikan untuk

mengenal, memahami, mentaati, dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-

nilai yang berlaku. Vembriarto (1984) juga menjelaskan bahwa fungsi

keluarga ialah memelihara, merawat, dan melindungi anak dalam rangka
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sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.

Tidak terkecuali juga dalam urusan pembiayaan pendidikan anak. Dalam hal

pembiayaan pendidikan, orang tua juga bertanggungjawab untuk membiayai

pendidikan anak, karena pendidikan menyangkut persoalan masa depan dari

anak itu sendiri.

Dalam Undang-undang Dasar RI 1945 Bab XA pasal 28C ayat 1 dijelaskan

bahwa, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasiaonal Bab IX pasal 5 ayat 5 juga mengatakan, setiap warga

negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan  sepanjang

hayat. Nasution (2009) juga menjelaskan bahwa:

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak
didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap,
kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada
generasi muda. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola
kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Penjelasan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam

menunjang kehidupan seseorang pada masa yang akan datang, sehingga

menjadi tuntutan kepada setiap orang tua agar dapat memenuhi

tanggungjawabnya dalam hal membiayai pendidikan anak. Meskipun orang

tua bertanggungjawab penuh dalam hal memenuhi kebutuhan pembiayaan

pendidikan anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua juga
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memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memenuhi kewajibannya

yaitu membiayai pendidikan anak.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan orang tua dalam

memenuhi kewajibannya dalam hal membiayai pendidikan anak, salah

satunya dipengaruhi oleh pendapatan dari orang tua itu sendiri. Seperti telah

diketahui bahwa pendapatan orang tua yang satu dengan yang lainnya tentu

berbeda-beda. Orang tua dengan pendidikan yang tinggi dapat dikatakan

bahwa pendapatannyapun akan tinggi, tapi jika orang tua berpendidikan

rendah dapat dikatakan bahwa pendapatannyapun akan rendah dan ketika

orang tua memiliki sumber pendapatan yang lebih dari satu maka

pendapatannyapun akan tinggi, begitupun sebaliknya, ketika orang tua hanya

memiliki satu sumber pendapatan maka pendapatannyapun akan cenderung

rendah.

Jika dilihat dari segi ekonomi, ketika orang tua memiliki pendapatan yang

cukup atau tinggi, maka orang tua akan memiliki kemampuan dalam

memenuhi tanggungjawabnya dalam hal membiayai pendidikan anak.

Sebaliknya, ketika orang tua memiliki pendapatan yang kurang atau rendah

maka orang tua dapat dikatakan akan tidak memiliki kemampuan dalam

memenuhi kawajibannya dalam hal membiayai pendidikan anak. Selain

memiliki pendapatan yang berbeda antara orang tua yang satu dengan orang

tua yang lainnya, pendapatan dari setiap orang tua juga tidak selamanya

mengalami keadaan yang tetap, dengan kata lain selalu mengalami

perubahan, yaitu naik turun. Hal ini dapat disebabkan oleh jenis
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matapencaharian yang berbeda-beda dari orang tua tersebut. Selain itu juga

disebabkan oleh jumlah sumber pendapatan dari keluarga yang berbeda serta

hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan orang tua.

Pendapatan dalam hal ini diartikan sebagai sejumlah imbal balik berupa uang

yang diterima oleh seseorang terhadap jasa yang telah ia korbankan terlebih

dahulu dalam kurun waktu tertentu. Naik turunnya pendapatan orang tua

dapat menyebabkan keraguan bahkan ketidakmampuan orang tua dalam

membiayai pendidikan anaknya, sehingga menyebabkan berhentinya

pendidikan anak atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi akibat dari pendapatan orang tua yang tidak tetap tersebut.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira

Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI Sumatera Selatan yang mayoritas

pekerjaannya adalah sebagai petani petambak udang di PT. Wachyuni

Mandira. Antara petani petambak udang dengan PT. Wachyuni Mandira

memiliki hubungan kerja yang disebut sebagai mitra kerja. Para petani

petambak udang ini akan diberikan pinjaman modal berupa peralatan atau

asset-aset yang dibutuhkan untuk pengoperasionalan tambak udang (termasuk

benih udang yang akan dipelihara serta sembako) dan pinjaman berupa uang

tunai. Keseluruhan nilai jual dari hasil budidaya udang yang dikerjakan akan

dipotong sebanyak biaya yang dibutuhkan selama pengoperasionalan tambak

udang. Setelah dipotong sebanyak biaya operasional maka akan dipotong

kembali sebanyak 70% untuk kebutuhan biaya lain-lain serta pembayaran

hutang-hutang sebelumnya (jika memiliki hutang) dan sisanya yaitu sebanyak
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30% akan diberikan kepada petani petambak udang sebagai hasil yang

diperoleh atas pemeliharan udang tersebut. Pendapatan petani petambak

udang tentunya selalu mengalami ketidak stabilan akibat dari nilai jual udang

yang selalu mengalami perubahan serta hasil panen yang selalu tidak stabil

akibat serangan hama penyakit pada udang-udang yang dibudidayakan.

Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira mayoritas adalah masyarakat

pendatang yang bekerja di PT. Wachyuni Mandira sehingga mereka memiliki

ikatan kerja dengan PT. Wachyuni Mandira yang membuat mereka tidak bisa

memiliki pekerjaan lain selain sebagai petani petambak udang, di sisi lain

warga masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira juga berkedudukan sebagai

orang tua yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, termasuk

dalam hal membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Realita yang terjadi pada masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira adalah,

banyak anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,

(tingkat perguruan tinggi). Hal ini memaksa para orang tua untuk dapat

menyediakan biaya yang lebih besar untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup

dan biaya tempat tinggal (karena di dalam area maupun di sekitar lokasi PT.

Wachyuni Mandira belum tersedia perguruan tinggi) sehingga para anak didik

masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira harus menempuh pendidikan ke

perguruan tinggi yang ada di daerah lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini sangat penting untuk

dilakukan dalam rangka mengetahui pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap

tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak di
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perguruan tinggi. Penelitian ini mengkaji tentang “Pengaruh Fluktuasi

Pendapatan terhadap Tingkat Kemampuan Orang Tua dalam

Membiayai Pendidikan Anak di Perguruan Tinggi” (Studi di Desa Bumi

Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sumatera Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah, apakah fluktuasi pendapatan berpengaruh terhadap

tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak di

perguruan tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh fluktuasi

pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai

pendidikan anak di perguruan tinggi.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu

sosial, khususnya sosiologi, yang berkaitan dengan masalah sosial dan

dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian-penelitian yang akan

datang berhubungan dengan masalah sosial, khususnya seputar masalah

pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang tua

dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

peneliti lain, sebagai bahan bagi peneliti lain untuk dapat

mengembangkan penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Fluktuasi Pendapatan

Surya, Yohanes (2007) Fluktuasi adalah perubahan naik turunnya suatu

variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar (Verawaty dan

Pratiwi, 2016). Jadi, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi adalah suatu gejala

yang menunjukkan suatu perubahan turun naiknya suatu variabel. Apabila

keadaan tersebut digambarkan kedalam bentuk grafik, maka akan

menunjukkan suatu keadaan yang tidak tetap/naik turun.

Definisi pendapatan menurut Dyckman (2002) adalah arus masuk atau

peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban

(atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau

produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi

utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung.

Sedangkan menurut Kusnadi (2000). Pendapatan adalah:

Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal
tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang
melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena
pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas
jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.
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Mulyanto, Sumardi dan Dieter-evers, (1982) membagi pendapatan menjadi

tiga macam yaitu:

a. Pendapatan pokok
Pendapatan pokok ialah pendapatan utama dan pokok, yaitu hasil yang
didapat oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan secara teratur dan
tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

b. Pendapatan tambahan
Pendapatan tambahan ialah pendapatan yang tidak tetap dan tidak teratur
namun hasilnya dapat membantu untuk menambah pendapatan setiap
bulan, dan selalu berusaha untuk mencari tambahan serta usaha yang
dapat menambah penghasilan rumah tangga.

c. Pendapatan keseluruhan
Pendapatan keseluruhan ialah pendapatan pokok ditambah pendapatan
tambahan yang diperoleh keluarga pada setiap bulan.

Dari penjelasan tersebut mengenai fluktuasi pendapatan menurut Surya,

Yohanes (2007), Dickman (2002) dan pengertian pendapatan menurut

Kusnadi (2000), maka yang dimaksud dengan fluktuasi pendapatan dalam

penelitian ini adalah keadaan dimana pendapatan, upah/gaji yang diperoleh

seseorang mengalami ketidaktetapan dalam hitungan kurun waktu tertentu.

Fluktuasi pendapatan dalam hal ini dapat dilihat melalui jumlah pendapatan

yang diterima oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu, yang dibuktikan

dengan jumlah pendapatan tersebut yang selalu mengalami perubahan.

B. Tinjauan tentang Tingkat Kemampuan  Orang Tua

Menurut Nasution (1986) Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung

jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan

sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Sedangkan kemampuan (ability)
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menurut Robbins (2006) adalah kapasitas individu untuk melaksanakan

berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seorang

individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu

kemampuan intelektual dan kemampuan phisik.

Dari definisi tersebut yang dimaksud dengan kemampuan orang tua dalam

penelitian ini adalah kesanggupan orang tua dalam memenuhi atau

melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, bisa atau tidaknya

orang tua dalam melaksanakan tanggungan yang diberikan kepadanya yaitu

dalam hal membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi. Seperti yang

sudah dijelaskan bahwa orang tua merupakan bagian dari sebuah keluarga

yang terdiri dari seorang bapak/suami dan ibu/isteri, dimana mereka saling

bekerjasama dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Kemampuan orang tua

dalam menjalankan tanggungjawabnya dapat dilihat melalui keberhasilan dari

tanggungjawab tersebut, proses keberhasilan dan keadaan orang tua itu

tersendiri ketika menjalankan tanggungjawabnya.

Orang tua yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda jika dilihat

dalam hal sosial, ekonomi, pendidikan, dll, sehinga menciptakan kemampuan

yang berbeda-beda pula. Dari hal tersebut menyebabkan tingkatan-tingakatan

dalam kemampuan orang tua.

Peneliti membagi tingkatan-tingkatan kemampuan orang tua dalam

membiayai pendidikan anaknya kedalam tiga tingkatan, yaitu: tinggi, sedang,
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dan rendah. Dimana tingkatan-tingkatan tersebut dapat diukur dengan

menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kemampuan membiayai biaya pendidikan (UKT/SPP)

2. Kemampuan membiayai kebutuhan hidup (makan/pakaian)

3. Kemampuan membiayai kegiatan ekstrakulikuler (study komparasi)

4. Kemampuan membiayai sewa tempat tinggal (kos/kontrakan), dan

5. Kemampuan dalam hal membiayai peralatan pendidikan (laptop/alat

tulis).

Orang tua dikatakan memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal membiayai

pendidikan anak apabila dapat memenuhi lima dari lima indikator tingkat

kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya, orang tua akan

dikatakan memiliki kemampuan yang sedang apabila dapat memenuhi tiga

sampai empat indikator tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai

pendidikan anaknya, dan orang tua akan dikatakan memiliki tingkat

kemampuan yang rendah dalam hal membiayai pendidikan anak apabila

hanya dapat memenuhi dua atau kurang dari dua dari lima indikator tingkat

kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak.

C. Tinjauan tentang Biaya Pendidikan Anak

Biaya menurut Mulyadi (2001) diartikan sebagai pengorbanan sumber

ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi

atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selain itu biaya

diartikan sebagai pengorbanan (yang diukur dengan satuan uang), yang
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dilakukan atau harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biaya

dinyatakan sebagai harga penukaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk

memperoleh suatu manfaat. (Purba, 2006).

Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab XI pasal 28C ayat 1 menjelaskan bahwa

setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian di dalam

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikkan Nasional Bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari penjelasan tersebut dapat

dipahami tentang pengertian pendidikan dan betapa pentingnya pendidikan

dalam kehidupan seseorang di masa yang akan datang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan Bab 1 pasal 1 menjelaskan mengenai biaya

operasional pendidikan atau biaya pendidikan adalah bagian dari dana

pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan

pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai
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standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pada Bab IX

pasal 62 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan
biaya personal.

2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan suber
daya manusia, dan modal kerja tetap.

3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Gaji pendidik dan tenaga pendidik serta segala tunjangan yang
melekat pada gaji.

b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud biaya pendidikan

dalam penelitian ini ialah pengorbanan yang harus dilakukan agar dapat

memperoleh suatu manfaat, yaitu pendidikan untuk meningkatkan kualitas

hidup seseorang. Atau sejumlah uang yang harus dikorbankan untuk segala

sesuatu keperluan selama penyelenggaraan pendidikan.

D. Tinjauan tentang Pengaruh Fluktuasi Pendapatan terhadap Tingkat
Kemampuan Orang Tua dalam Membiayai Pendidikan Anak

Fluktuasi pendapatan adalah keadaan dimana pendapatan, upah/gaji yang

diperoleh seseorang mengalami ketidak tetapan seperti naik-turun dalam

hitungan kurun waktu tertentu. Fluktuasi pendapatan dalam hal ini dapat
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dilihat melalui jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang dalam kurun

waktu tertentu, dan dibuktikan dengan jumlah pendapatan yang selalu

mengalami perubahan seperti naik dan turun.

Terjadinya fluktuasi pendapatan dalam suatu keluarga akan dapat

mempengaruhi tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan

anak. Tingkat kemampuan orang tua diartikan sebagai

penggolongan/stratifikasi kesanggupan orang tua dalam memenuhi atau

melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, bisa atau tidaknya

orang tua dalam melaksanakan tanggungan yang diberikan kepadanya, yaitu

dalam hal membiayai pendidikan anak, karena seperti yang telah diketahui

bahwa pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan seseorang di masa yang

akan datang.

Mengingat betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan seseorang di masa

yang akan datang, memberikan penekanan kepada orang tua agar dapat

memenuhi kewajibannya dalam hal membiayai pendidikan anaknya. Namun

kemampuan orang tua juga tergantung pada penghasilan atau pendapatan

yang ia peroleh. Ketika penghasilan atau pendapatan orang tua mengalami

fluktuasi naik maka hal ini tidak akan mempengarui kemampuan orang tua

dalam hal membiayai pendidikan anak. Orang tua akan sanggup menafkahi

keluarganya termasuk dalam hal membiayai pendidikan anak, bahkan orang

tua masih dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan

dimasa yang akan datang, tetapi apabila fluktuasi yang terjadi pada

pendapatan orang tua adalah fluktuasi turun maka hal ini akan mempengaruhi
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kemampuan orang tua dalam hal membiayai pendidikan anak, karena

meskipun pendidikan adalah hal yang penting, namun sebelum memenuhi

biaya pendidikan anak orang tua harus terlebih dahulu dapat memenuhi

kebutuhan pokok keluarganya, yaitu kebutuhan untuk hidup.

Selain itu, seperti yang telah kita ketahui, bahwa ketika pendapatan yang

diperoleh keadaannya tetap atau tidak mengalami perubahan-perubahan,

maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para orang tua dalam memenuhi

tanggung jawabnya. Namun apabila pendapatan yang diperoleh mengalami

perubahan-perubahan, tentunya hal ini akan menyulitkan para orang tua

dalam mengatur keuangan keluarga sehingga akan berdampak kepada

pemenuhan tanggungjawabnya, tidak terkecuali juga dalam hal membiayai

pendidikan anak di perguruan tinggi.



16

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 01. Kerangka Pemikiran
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F. Hipotesis

Menurut Arikunto (2000) Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian. Hipotesis dalam penelitian

“pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang tua dalam

membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi” adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan
orang tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi.

Ha : Ada pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang
tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi.

Tingkat signifikan korelasi pada pengolahan data dalam penelitian ini ialah

sebesar 0,05. Jadi apabila nilai Sig. (2-tailed) pada output menunjukkan angka

yang lebih besar dari 0,05, maka Ho akan diterima dan Ha ditolak. Artinya

tidak ada pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang

tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi. Sedangkan

apabila nilai Sig. (2-tailed) pada output menunjukkan angka yang lebih kecil

dari 0,05, maka Ho akan ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh

fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang tua dalam

membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian  harus dilakukan dengan cara-

cara yang ilmiah, rasional, empiris dan sistematis, Sugiyono (2014). Tipe

penelitian yang digunakan adalah peneletian pengujian hipotesa atau

penelitian penjelasan (explanatory research), yaitu dengan menjelaskan

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bumi Pratama Mandira Kec. Sungai

Menang Kab. OKI Sumatera Selatan. Alasan memilih lokasi ini adalah karena

lokasi ini dapat mewakili tujuan dari penelitian tentang pengaruh fluktuasi

pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai

pendidikan anak di perguruan tinggi. Mayoritas masyarakat di Desa Bumi

Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir

memiliki pekerjaan utama sebagai petani petambak udang, seperti yang telah

kita ketahui bahwa harga jual udang selalu mengalami perubahan serta

pengaruh musim yang juga menyebabkan hasil panen para petambak udang
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mengalami perubahan, sehingga menyebabkan fluktuasi pendapatan yang

terus menerus. Meskipun masyarakat mengalami pendapatan yang tidak

stabil, namun mereka tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan

keluarga termasuk membiayai pendidikan anak.

C. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah gambaran tentang fenomena yang akan diteliti

mengenai pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang

tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi. Definisi

konseptual ini diharapkan dapat menyederhanakan seluruh pemikiran dalam

penelitian ini. Dengan adanya definisi konseptual ini, diharapkan dapat

memudahkan dalam memahami dan menafsirkan berbagai konsep dan

variabel yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, definisi

konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fluktuasi pendapatan

Fluktuasi pendapatan ialah keadaan dimana pendapatan yang diperoleh

seseorang mengalami ketidaktetapan, seperti naik dan turun. Fluktuasi

pendapatan dapat dilihat melalui jumlah pendapatan yang diterima oleh

seseorang dalam kurun waktu tertentu, yang dibuktikan dari jumlah

pendapatan yang selalu mengalami perubahan. Fluktuasi pendapatan

disebabkan oleh ketidaktetapan pendapatan yang diperoleh seseorang,

pendapatan yang tidak tetap disebabkan oleh jenis pekerjaan, jumlah

pendapatan pada setiap periode, dan sumber pendapatan.
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2. Tingkat kemampuan orang tua

Kemampuan orang tua ialah kesanggupan orang tua dalam memenuhi

atau melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, bisa atau

tidaknya orang tua dalam memenuhi tanggungjawab yang diberikan

kepadanya, yaitu dalam hal membiayai pendidikan anak. Dalam hal ini,

peneliti membagi tingkatan kemampuan orang tua menjadi tiga tingkatan,

yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

3. Biaya pendidikan anak

Biaya pendidikan dalam penelitian ini ialah pengorbanan yang harus

dilakukan agar dapat memperoleh suatu manfaat, yaitu pendidikan untuk

meningkatkan kualitas hidup seseorang, atau sejumlah uang yang harus

dikorbankan untuk sesuatu keperluan selama penyelenggaraan

pendidikan.

D. Definisi Operasional Dan Indikator Variabel

Untuk melihat operasionalisasi suatu variabel, maka variabel tersebut harus

diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat memperjelas

variabel yang dimaksud, dengan kata lain definisi operasional adalah

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel

(Singarimbun dan Sofyan Effendi,1989). Dengan adanya definisi operasional

maka pembahasan tidak akan meluas. Setiap penelitian harus memiliki

definisi operasional agar penelitian tersebut dapat diukur. Ukuran dalam

konsep penelitian inilah yang akan menentukan nilai dalam suatu penelitian.
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Definisi operasional dan indikator variabel dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Fluktuasi pendapatan (variable X)

Fluktuasi pendapatan ialah keadaan dimana pendapatan yang diperoleh

seseorang mengalami ketidaktetapan, seperti naik dan turun.

Indikator-indikator untuk mengukur variable fluktuasi pendapatan ialah:

a. Jumlah pendapatan utama yang diperoleh dalam tiap-tiap periode.

b. Sumber-sumber pendapatan lain, selain pendapatan utama.

2. Tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak di
perguruan tinggi (variabel Y)

Tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak ialah

stratifikasi kesanggupan orang tua dalam memenuhi atau melaksanakan

kewajiban yang dibebankan kepadanya, dengan kata lain bisa atau

tidaknya orang tua dalam melaksanakan tanggungan yang diberikan

kepadanya. Indikator-indikator untuk mengukur variable tingkat

kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan

tinggi ialah:

a. Kemampuan membayar biaya pendidikan (UKT/SPP)

b. Kemampuan membiayai kebutuhan hidup (makan/pakaian)

c. Kemampuan membiayai kegiatan ekstrakulikuler

d. Kemampuan membiayai sewa tempat tinggal (kontrakan), dan

e. Kemampuan dalam hal membiayai peralatan pendidikan (laptop/alat
tulis).



22

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2014). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga

masyarakat (keluarga) yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira

Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Kemering Ilir Sumatera

Selatan yang memiliki anak didik lulusan SLTA tahun 2014/2015 dan

anak didik lulusan SLTA tahun 2015/2016 yang sedang melanjutkan

pendidikannya di perguruan tinggi, yaitu berjumlah 39 keluarga. Jumlah

tersebut didapat dari buku alumni SMA yang ada di Desa Bumi Pratama

Mandira.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014), sempel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi,

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul

representatif (mewakili).
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling

jenuh. Sampling jenuh ialah tekhnik penentuan sampel bila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014). Jadi,

sampel dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat (keluarga)

Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten

Ogan Kemering Ilir Sumatera Selatan yang memiliki anak didik lulusan

SLTA tahun 2014/2015 dan anak didik lulusan SLTA tahun 2015/2016

dan sedang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, yaitu dengan

jumlah sebanyak 39 keluarga. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang

sangat sedikit sehingga jumlah keseluruhan dari populasi tersebut peneliti

jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data

(Sugiyono, 2014). Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membuat

daftar pertanyaan yang didasarkan pada variabel dalam penelitian ini

dengan maksud untuk menguji apa yang telah dijadikan sebagai hipotesis

melalui jawaban-jawaban responden dalam kuesioner yang telah

disediakan.



24

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan

tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana (untuk

mengumpulkan data yang berhubungan dengan kelengkapan informasi).

3. Studi Pustaka

Merupakan cara pengumpulan data/informasi yang dilakukan dengan

cara mencari literatur ataupun referensi sebagai bahan pendukung dalam

penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber literatur

atau referensi yang bersifat cetak, seperti buku dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap

variabel penelitian yang siap dianalisis (Suryana, 2007). Pengolahan data

bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang

lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut

(Sudjana, 2001). Adapun pengolahan data dalam penelitian ini ialah sebagai

berikut:

1. Tahap Editing

Pada tahap ini dilakukan proses pengecekan terhadap kuesioner yang

telah diisi oleh responden. Sebagai langkah untuk mengetahui apakah

terdapat pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan

ketentuan dalam pengisin kuesioner yang telah ditetapkan.
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2. Membuat Format Entri Data

Membuat format entry data di program SPSS (Statistic Program for

Social Sciences) sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di

dalam kuesioner.

3. Tahap Entri Data

Tahap entri data yaitu tahap memasukkan data yang telah didapatkan dari

kuesioner kedalam program SPSS (Statistic Program for Social

Sciences).

4. Processing

Setelah data dimasukkan ke dalam software SPSS (Statistic Program for

Social Sciences), kemudian dilakukan proses pengolahan yang bertujuan

untuk mengetahui pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap tingkat

kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan

tinggi.

5. Tahap Interpretasi

Dalam tahap ini, setelah data tersebut selesai diolah menggunakan SPSS

(Statistic Program for Social Sciences), kemudian peneliti

menginterpretasikan kesimpulan dari penelitian tentang pengaruh

fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang tua dalam

membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi.
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H. Teknik Analisis Data

Menurut Hasan (2006), analisis data adalah memperkirakan atau menentukan

besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu kejadian terhadap kejadian

lainnya, serta memperkirakan kejadian lainnya. Kejadian dapat dinyatakan

sebagai perubahan nilai variabel. Proses analisis data dimulai dengan

menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuesioner dan

bantuan wawancara. Dalam penelitian ini digunakan analisis data inferensial

nonparametrik, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.

Uji statistik Rank Spearman digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui

apakah terdapat pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan

orang tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi. Uji statistik

Rank Spearman digunakan untuk mengukur variabel yang nilainya berskala

ordinal.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai profil Desa Bumi

Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir,

yang meliputi sejarah berdirinya Desa Bumi Pratama Mandira, kondisi geografis,

dan kondisi demografi. Pada bagian ini peneliti juga akan menguraikan kondisi

pendapatan para petambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan

Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

A. Sejarah Desa Bumi Pratama Mandira

Desa Bumi Pratama Mandira berawal dari Desa Sungai Sibur yang

dimekarkan, yaitu menjadi Desa Bumi Pratama Mandira dan Desa Pinang

Indah. Sesuai dengan persyaratan desa, maka terbentuklah Desa Bumi

Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir

dengan SK Gubernur 035 Tahun 1997 tepatnya pada tanggal 31 Oktober

1997.

Berdirinya Desa Bumi Pratama Mandira memiliki sejarah dengan PT.

Wahcyuni Mandira, hal ini dikarenakan Desa Bumi Pratama Mandira berada

di dalam lingkungan PT. Wachyuni Mandira. Adapun sejarah Desa Bumi

Pratama Mandira dengan PT. Wachyuni Mandira ialah bermula dari
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pembukaan lahan kosong atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan lahan

tidur oleh PT. Wachyuni Mandira yang kemudian dijadikan sebagai tempat

untuk budidaya udang. Setalah lahan kosong tersebut terbuka menjadi lahan

untuk budidaya udang, secara otomatis PT. Wachyuni Mandira memasukkan

para pekerja untuk berbudidaya udang dan menjalin kerja sama. Masuknya

para pekerja di PT. Wachyuni Mandira kemudian menciptakan struktur

pemerintahan di dalamnya, sehingga kemudian dibentuklah Desa Bumi

Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Kondisi Geografi

1. Luas dan Batas Wilayah

Desa Bumi Pratama Mandira terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah

perkantoran pemerintah dan wilayah usaha perikanan. Wilayah

perkantoran pemerintahan seluas 0,25 Ha dan wilayah usaha perikanan

seluas 1.500 Ha. Wilayah perkantoran pemerintahan seluas 0,25 Ha tidak

hanya digunakan untuk perkantoran pemerintahan saja, selain sebagai

wilayah perkantoran juga terbagi menjadi tempat-tempat fasilitas umum

seperti pendidikan, peribadatan dan lain-lain. Sedangkan wilayah usaha

perikanan seluas 1.500 Ha digunakan sebagai lahan untuk usaha perikanan

dan sekaligus tempat tinggal para petani tambak udang.

Desa Bumi Pratama Mandira juga memiliki batas-batas wilayah yang

mengapit Desa Bumi Pratama Mandira. Adapun batas wilayah Desa Bumi

Pratama Mandira dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 01. Batas Wilayah Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

No. Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan

1. Sebelah Utara Kanal PT. Wachyuni

Mandira

Sungai Menang

2. Sebelah Selatan Desa Bumi Ajri Mandira Sungai Menang

3. Sebelah Timur Desa Pinang Indah Sungai Menang

4. Sebelah Barat Gajah Mati Sungai Menang

Sumber: Buku Profil Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

2. Topografi/orbitasi

Desa Bumi Pratama Mandira adalah termasuk kedalam wilayah yang

terpencil, karena letaknya yang sangat jauh dari pusat kota maupun pusat

pemerintahan, sehingga antara Desa Bumi Pratama Mandira dengan pusat

pemerintahan memiliki jarak yang cukup jauh, bahkan untuk menuju pusat

pemerintahan, harus menempuh jalan dengan melalui dua medan yaitu

medan perairan dan medan darat. Adapun jarak tempuh dari Desa Bumi

Pratama Mandira ke pusat pemerintahan, adalah sebagai berikut:

- Jarak Desa Bumi Pratama Mandira ke ibu kota kecamatan yaitu sejauh

100 km

- Jarak Desa Bumi Pratama Mandira ke ibu kota kabupaten yaitu sejauh

300 km, dan

- Jarak Desa Bumi Pratama Mandira ke ibu kota provinsi sejauh 500 km.
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3. Peta Desa

Sumber : Buku Profil Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

Gambar 02. Peta Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

4. Sarana dan Prasarana

Seperti pada umumnya, Desa Bumi Pratama Mandira juga memiliki saran

dan prasarana desa yang berguna untuk menunjang kehidupan para

penduduk/masyarakat yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira

Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI. Meskipun sarana dan

prasarana yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira belum terlalu

memadai, namun sarana dan prasarana yang telah ada setidaknya sudah

mampu membantu penduduk/masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira

dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Seperti sarana pendidikan,

olahraga, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, transportasi dan lain-lain.

Sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 02. Sarana dan Prasarana Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

No. Sarana Dan Prasarana Jenis-jenis Jumlah

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Transportasi darat

Transportasi laut

Transportasi udara
Peribadatan

Olahraga

Pendidikan

Kesehatan
Pemerintahan

Jalan desa
Jalan antar desa
Tambatan Prahu
Pelabuhan kapal barang
Perahu motor
Perahu tanpa motor
Helipad
Masjid
Langgar/Mushala
Gereja
Pura
Lap. Sepak bola
Lap. Bulu tangkis
Lap. Voli
Meja pingpong
Gedung TK
Gedung SD
Gedung SMP
Gedung SMA
Lembaga pendidikan agama
Puskesmas
Kantor desa

10 KM
10 KM
10 unit
10 unit
50 unit
45 unit
2 unit
12 unit
50 unit
1 unit
1 unit
3 unit
6 unit
15 unit
10 unit
3 unit
4 unit
2 unit
2 unit
2 unit
1 unit
1 unit

Sumber: Buku Profil Desa Bumi Pratama Mandira, 2016

Berdasarkan Tabel 02, dapat kita ketahui bahwa sarana dan prasarana yang

ada di Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang

Kabupaten OKI sudah mampu menunjang kehidupan para

penduduk/masyarakat yang ada. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa

sarana dan prasarana yang ada sudah cukup lengkap, yaitu sarana

transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Kemudian juga

sudah tersedia sarana dan prasarana lain seperti sarana peribadatan,

olahraga, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
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Jika kita melihat Tabel 02 tersebut, antara sarana dan prasarana

transportasi darat, laut maupun udara, yang paling mendominasi di Desa

Bumi Pratama Mandira ialah transportasi laut, hal ini disebabkan karena

pada dasarnya lokasi Desa Bumi Pratama Mandira ialah berjenis dataran

rendah/lokasi rawa-rawa. Sehingga mayoritas penduduk/masyarakat

berkegiatan sehari-hari menggunakan transportasi laut. Selain itu juga

tekstur tanah yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira ialah berjenis tanah

liat, sehingga ketika turun hujan maka alat transportasi darat seperti sepeda

motor tidak dapat digunakan, karena kondisi tanah yang basah akan

menyebabkan tanah tersebut menempel pada roda-roda sepeda motor dan

menyebabkan kendaraan tersebut berhenti.

C. Kondisi Demografi

Penduduk atau masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira terdiri dari berbagai

suku bangsa dan agama. Berdasarkan buku profil desa tahun 2016, Desa

Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan

Komering Ilir memiliki penduduk yang berjumlah sebanyak 11.502 orang,

yang terdiri dari 6.901 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4.601 orang

berjenis kelamin perempuan.

Di bawah ini peneliti akan memaparkan jumlah penduduk berdasarkan jenis

kelamin, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah penduduk

berdasarkan usia. Hal ini bertujuan untuk lebih memperjelas dalam
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memahami keadaan penduduk/masyarakat yang ada di Desa Bumi Pratama

Mandira. Lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Bumi Pratama Mandira yaitu sebanyak 11.502

orang, yang terdiri dari 6.901 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4.601

orang berjenis kelamin perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar berikut ini:

Sumber : Buku Profil Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

Gambar 03. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bumi
Pratama Mandira Tahun 2016

Berdasarkan Gambar 03, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk

yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira berjenis kelamin laki-laki, yaitu

dengan jumlah 6.901 orang. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Bumi

Pratama Mandira banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung

protein, sehingga masyarakat yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira

cenderung memiliki keturunan dengan jenis kelamin laki-laki.
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2. Jumlah Penduduk berdasarkan Suku

Masyarakat yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira terdiri dari berbagai

macam suku bangsa seperti Batak, Jawa, Komring, Lampung, Ogan,

Palembang, Sumendo, dan Sunda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut:

Sumber : Buku Profil Desa. Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

Gambar 04. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Desa Bumi Pratama
Mandira Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 04, dapat diketahui bahwa Desa Bumi Pratama

Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI terdiri dari berbagai

macam suku bangsa. Hal ini disebabkan karena Desa Bumi Pratama

Mandira berada di suatu lingkungan PT. Wachyuni Mandira, sehingga

orang-orang atau masyarakat yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira

datang dengan maksud untuk mencari kerja, sehingga orang yang datang

bukan hanya dari lingkungan sekitar tapi juga dari kota-kota lain seperti

Batak, Jawa, Sunda dan lain-lain.
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Meskipun Desa Bumi Pratama Mandira terdiri dari berbagai macam suku

bangsa, seperti Batak, Jawa, Sunda, dan lain-lain, namun berdasarkan

Tabel 04 dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Bumi Pratama

Mandira, baik laki-laki maupun perempuan didomonasi oleh suku Jawa,

yaitu dengan jumlah 1.947 berjenis kelamin laki-laki dan 2.235 berjenis

kelamin perempuan.

3. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira terdiri dari berbagai macam

agama, seperti Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katholik dan Agama

Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 03. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Desa Bumi Pratama
Mandira Tahun 2016

No. Agama Laki-laki Perempuan Jumlah (%)

1.
2.
3.
4.

Islam
Kristen
Katholik
Hindu

6.543
177
149
32

4.346
99
101
55

10.889 (94,67)
276 (2,34)
250 (2,17)
87 (0,76)

Jumlah 6.901 4.601 11.502 (100)
Sumber: Buku Profil Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 03, dapat diketahui bahwa sistem kepercayaan yang

dianut oleh masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira bermacam-macam.

Namun demikian, mayoritas masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira baik

laki-laki maupun perempuan menganut kepercayaan Agama Islam, yaitu

dengan jumlah 6.542 berjenis kelamin laki-laki dan 4.246 berjenis kelamin

perempuan.
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4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira terbagi menjadi

penduduk yang sedang sekolah dan penduduk yang sudah tamat sekolah.

Penduduk yang sedang sekolah ialah penduduk yang sampai saat ini

sedang melanjutkan sekolahnya, baik itu jenjang TK, SD, SMP maupun

SMA, sedangkan penduduk yang tamat sekolah ialah penduduk yang

sudah tidak bersekolah lagi. Untuk labih jelasnya dapat dilihat pada

gambar berikut ini:

Sumber : Buku Profil Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

Gambar 05. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa
Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

Berdasarkan Gambar 05, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa

Bumi Pratama Mandira baik laki-laki maupun perempuan berada pada

tingkat pendidikan tamat SMA yaitu dengan jumlah 2.810 laki-laki dan

1.601 perempuan. Hal ini dapat disebabkan dari keterbatasan sarana

pendidikan yang ada, sehingga ketika seseorang telah lulus dari jenjang
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SMA banyak dari masyarakat yang ada lebih memilih untuk tidak

meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu tenaga kerja dengan

lulusan SMA banyak dibutuhkan oleh PT. Wachyuni Mandira, sehingga

hal ini juga memicu masyarakat untuk segera melamar pekerjaan setelah

lulus dari SMA.

5. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan buku profil Desa Bumi Pratama Mandira 2016, terdapat 5

jenis pekerjaan, yaitu sebagai TPO (Petani), ASN, Dokter, Bidan, dan

Karywan. Lebih jelas mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis

pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 04. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan Desa Bumi Pratama
Mandira Tahun 2016

No. Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah (%)

1.
2.
3.
4.
5.

TPO (petani)
ASN
Dokter
Bidan
Karyawan

2.982
10
2
-

820

-
12
-
5
80

2.982 (76,26)
22 (0,56)
2 (0,05)
5 (0,13)
900 (23)

Jumlah 3.814 97 3.911 (100)
Sumber: Buku Profil Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 04, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat,

khususnya laki-laki bekerja sebagai TPO (Petani) dengan jumlah 2.982

orang. Hal ini dikarenakan Desa Bumi Pratama Mandira berada dalam

lingkungan PT. Wachyuni Mandira yang bergerak di bidang budidaya

udang, sehingga orang/masyarakat yang datang memiliki tujun yaitu untuk

bekerja sebagai petani petambak udang, sedangkan masyarakat dengan
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jenis kelamin perempuan mayoritas bekerja sebagai karyawan, yaitu

berjumlah sebanyak 80 orang.

6. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Penduduk yang ada di Desa Bumi Pratama Mandira memiliki usia yang

berbeda-beda, bahkan dalam setiap tahunnya selalu ada yang melahirkan,

dalam penelitian ini penulis menggolongkan penduduk kedalam kelas-

kelas usia, yaitu dari usia 0-12 bulan, 1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun

dan seterusnya sampai di atas 75 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 05. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Bumi Pratama
Mandira Tahun 2016

No. Usia Laki-laki Perempuan Jumlah (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

0-12 bulan
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
> 75

390
70
333
458
256
287
194
396
423
678

2.023
486
298
294
187
98
30

215
60
230
441
215
168
136
219
312
409

1.511
315
121
106
83
45
15

605 (5,26)
130 (1,13)
573 (4,98)
909 (7,90)
501 (4,35)
455 (3,95)
330 (2,87)
615 (5,35)
735 (6,39)

1.087 (9,45)
3.534 (30,72)

801 (6,96)
419 (3,64)
400 (3,48)
270 (2,35)
143 (1,24)
45 (0,39)

Jumlah 6.901 4.601 11.502 (100)
Sumber: Buku Profil Desa Bumi Pratama Mandira Tahun 2016
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Berdasarkan Tabel 05, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa

Bumi Pratama Mandira, khususnya laki-laki berada pada usia 46-50 tahun,

yaitu dengan jumlah sebanyak 2.023 orang. Hal ini menggambarkan

bahwa penduduk/masyarakat yang berada pada usia 46-50 adalah

masyarakat yang bekerja sebagai petani petambak udang. Begitupun juga

dengan penduduk/masyarakat dengan jenis kelamin perempuan, mayoritas

berada pada usia 46-50. Hal ini menggambarkan bahwa

penduduk/masyarakat dengan jenis kelamin perempuan ini ialah para istri

dari petani petambak udang.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh fluktuasi

pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai

pendidikan anak di perguruan tinggi di Desa Bumi Pratama Mandira

Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan,

serta berdasarkan analisis dan interpretasi data melalui uji Rank Spearman

yang telah dilakukan dengan menggunakan software SPSS (Statistic Program

for Social Sciences) versi 21,0, maka telah diperoleh sebuah kesimpulan.

Tingkat signifikan korelasi pada pengolahan data dalam penelitian ini ialah

sebesar 0,05. Jadi apabila nilai Sig. (2-tailed) pada output menunjukkan angka

yang lebih besar dari 0,05, maka Ho akan diterima dan Ha ditolak. Artinya

tidak ada pengaruh fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang

tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi. Sedangkan

apabila nilai Sig. (2-tailed) pada output menunjukkan angka yang lebih kecil

dari 0,05, maka Ho akan ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh

fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang tua dalam

membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi.
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Berdasarkan hasil olah data Rank Spearman, dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-

tailed) pada output yaitu sebesar 0,044 yang artinya lebih kecil dari 0,05.

Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang

signifikan pada penelitian ini, atau ada korelasi antara fluktuasi pendapatan

dengan tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak di

perguruan tinggi.

Kemudian, nilai koefision korelesi dalam penelitian ini menunjukkan tanda

negatife (-0,325) yang artinya ketika fluktuasi pendapatan yang terjadi sangat

tinggi, maka semakin rendah tingkat kemampuan orang tua dalam membiayai

pendidikan anak di perguruan tinggi. Begitupun sebaliknya ketika fluktuasi

pendapatan yang terjadi rendah, maka semakin tinggi tingkat kemampuan

orang tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi. Dalam arti

kata lain berbanding terbalik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tentang pengaruh

fluktuasi pendapatan terhadap tingkat kemampuan orang tua dalam

membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi di Desa Bumi Pratama

Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka

peneliti merumuskan beberapa saran yaitu antara lain:

1. Bagi Masyarakat (Para Orang tua)

a. Meskipun orang tua mengalami fluktuasi pendapatan secara terus-

menerus tentunya hal ini dapat menjadi tugas tersendiri bagi orang tua
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agar memiliki menejemen yang baik dalam mengelola pendapatan

yang telah diterima, agar tetap dapat menyelesaikan

tanggungjawabnya sebagai orang tua yaitu dalam hal membiayai

pendidikan anak.

b. Agar selalu bersemangat dalam memenuhi kewajibannya, yaitu dalam

hal membiayai pendidikan anak, agar mereka dapat menempuh

pendidikan dengan sempurna demi masa depan yang lebih baik.

c. Selalu mendorong anak agar giat dalam menempuh pendidikan,

karena seperti yang telah kita ketahui bahwa betapa pentingnya

pendidikan tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait

dengan fluktuasi pendapatan dan tingkat kemampuan orang tua dalam

membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi dengan menggunakan

indikator-indikator lain yang belum diteliti.
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