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ABSTRAK 
 
 

ANALISIS CURAHAN WAKTU KERJA WANITA  
PADA DAERAH TAMBANG EMAS DI DESA BUNUT SEBERANG  

DAN GUNUNG REJO KECAMATAN WAY RATAI  
KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG 

 
Oleh 

 
Nina Aprilla 

 
 

Curahan waktu kerja wanita merupakan proporsi waktu kerja yang dilakukan oleh 
wanita untuk urusan mencari nafkah yang dianalisis melalui nilai waktu dan 
dihitung dengan melihat banyaknya waktu yang dicurahkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui alasan wanita untuk bekerja, menganalisis curahan 
waktu kerja wanita dan faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja 
wanita, serta kontribusi pendapatan wanita terhadap pendapatan rumah tangga pada 
daerah tambang emas di Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo Kecamatan Way 
Ratai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Penelitian ini 
dilaksanakan di Desa Bunut Seberang dan Desa Gunung Rejo,Way Ratai, 
Pesawaran dengan responden penelitian berjumlah 60 orang. Metode analisis 
penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif dan regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa alasan wanita memilih untuk bekerja adalah untuk 
menambah pendapatan rumah tangga. Curahan waktu kerja wanita yang bekerja di 
pertambangan Desa Bunut Seberang sebesar 31,16 jam/minggu dan curahan waktu 
kerja wanita yang bekerja di pertanian Desa Gunung Rejo adalah 39,1 jam/minggu. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita yang bekerja di 
pertambangan dan pertanian adalah umur, jumlah anak yang bersekolah, dan 
pendapatan suami. Kontribusi pendapatan wanita terhadap pendapatan rumah 
tangga di Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo tergolong sedang dengan 
kontribusi pendapatannya antara 26-50% dari total pendapatan rumah tangga. 
 
 
Kata kunci : Curahan waktu kerja, kontribusi, pendapatan, wanita



 

 

ABSTRACT 
 
 

Analysis of Womens’ Working Time in The Gold Mining Area in Bunut 
Seberang Village and Gunung Rejo, Way Ratai District, Pesawaran Regency, 

Lampung Province 
 

By 
 

Nina Aprilla 
 
 

Women's working time is the proportion of women's working time for earning a 
living which is analyzed through the value of time and calculated by looking at the 
amount of time that women devote. This study aims to determine the reasons for 
women to work, analyze the outpouring of women's working time and the factors 
that influence the outpouring of women's working time, and the contribution of 
women's income to household income in gold mining areas in Bunut Seberang 
Village and Gunung Rejo, Way Ratai District. The research method used is a survey 
method. This research was conducted in Bunut Seberang Village and Gunung Rejo 
Village, Way Ratai, Pesawaran with 60 research respondents. The research 
analysis method is quantitative descriptive analysis and multiple regression. The 
results show that the reason women choose to work is to increase household 
income. The working time of women working in mining in Bunut Seberang Village 
is 31.16 hours/week and the working time of women working in agriculture in 
Gunung Rejo Village is 39.1 hours/week. The factors that influence the working 
time of women working in mining and agriculture are age, number of children 
attending school, and husband's income. The contribution of women's income to 
household income in Bunut Seberang and Gunung Rejo villages is classified as 
moderate with their income contribution between 26-50% of total household 
income. 
 
 
Keywords : Contibution, income, working time, women 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang 
 
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang 

berlimpah.  Posisi strategis negara Indonesia berada di garis khatulistiwa dan 

sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan, sehingga sumber 

daya alam yang dimiliki Indonesia beranekaragam dan melimpah.  Kekayaan 

sumber daya alam Indonesia meliputi berbagai sektor, seperti sektor pertanian, 

perikanan, pertambangan, serta kandungan minyak dan gas dalam bumi.  Salah 

satu sumberdaya alam yang paling potensial untuk dikelola berada di sektor 

pertambangan.   

 
Indonesia memiliki berbagai macam bahan tambang yang terdapat di berbagai 

provinsi dan tersebar di seluruh pulau.  Minyak bumi, gas alam, emas, perak, 

batubara, bijih besi, nikel, dan sebagainya merupakan  jenis-jenis bahan  

tambang yang dimiliki oleh negara Indonesia.  Salah satu jenis  bahan tambang 

yang cukup banyak dan tersebar ketersediaannya di wilayah Indonesia adalah 

bahan tambang emas.  Emas merupakan salah satu  jenis bahan tambang yang 

memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi (Iswadi, 2020).  Data produksi 

bahan-bahan tambang di Indonesia pada tahun 2014-2019 dapat dilihat pada 

Tabel 1.
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Tabel 1. Data produksi bahan tambang di Indonesia tahun 2018-2019 
 

No. Jenis 2018 2019

1. Minyak bumi (Barel) 281.791 271.981
2. Timah (Metrik ton) 116.040 214.960
3. Tembaga (Metrik ton) 2.228.363 1.644.790
4. Nikel (Metrik ton) 7.834.994 8.793.260
5. Batu bara (Metrik ton) 486.541.653 616.158.842
6. Emas (kg) 111.868 118.690
7. Perak (kg) 335.491 484.900

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020 

 
Berdasarkan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber 

tambang yang melimpah, seperti minyak bumi, timah, nikel, batubara, emas, 

dan juga perak.  Salah satu produksi bahan tambang yang mengalami kenaikan 

adalah emas.  Produksi bahan tambang emas di Indonesia mengalami kenaikan 

dari tahun 2018 ke tahun 2019 dengan kenaikan sebesar 6.822 kg.  Hal ini 

menunjukkan adanya potensi pada industri pertambangan emas. 

 
Provinsi Lampung merupakakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

memiliki potensi pada sektor pertambangan dan penggalian.  Sektor 

pertambangan memiliki kontribusi terhadap PDRB Provinsi Lampung.  Pada 

tahun 2019, distribusi persentase sektor pertambangan dan penggalian terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung adalah sebesar 

5,55% dan pada tahun 2020 sebesar 5,06%.  Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Distribusi persentase PDRB Provinsi Lampung Tahun 2019-2020 
 

No. Sektor 
Persen (%) 
2019 2020

1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 28,80 29,90
2. Pertambangan dan Penggalian 5,55 5,06
3. Indutri Pengolahan 20,00 19,41
4. Konstruksi 9,53 9,35
5. Transportasi dan Pergudangan 5,24 5,01
6. Perdagangan Besar dan Eceran 11,60 11,14
7. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,09 2,18
8. Lainnya 17,19 17,95
 Total 100 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020 
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Pertambangan dan penggalian di Provinsi Lampung tersebar di beberapa 

kabupaten dan kota.  Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki jumlah 

perusahaan pertambangan dan penggalian terbanyak adalah Kabupaten 

Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.  Kabupaten Lampung Selatan 

merupakan kabupaten dengan jumlah pertambangan terbanyak sebesar 11 

perusahaan dengan persentase sebesar 34,375% . Lalu, Kabupaten Pesawaran 

menempati urutan kedua sebagai jumlah pertambangan terbanyak di Provinsi 

Lampung, yaitu berjumlah 6 perusahaan dengan persentase sebesar 18,75%.   

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.  

 
Tabel 3. Jumlah perusahaan pertambangan dan penggalian menurut Kabupaten 

Kota di Provinsi Lampung 
 

No. Kabupaten/Kota Jumlah Persen (%)

1. Tanggamus 1 3,125
2. Lampung Selatan 11 34,375
3. Lampung Timur 1 3,125
4. Lampung Tengah 4 12,5
5. Lampung Utara 3 9,375
6. Way Kanan 1 3,125
7. Tulang Bawang 1 3,125
8. Pesawaran 6 18,75
9. Pringsewu 1 3,125
10. Pesisir Barat 1 3,125
11. Bandar Lampung 2 6,25

 Total 32 100
Sumber: Direktori Perusahaan Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, 

2018. 
 
Salah satu daerah di  Kabupaten Pesawaran yang memiliki pertambangan 

terletak di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Way Ratai.  Desa Bunut Seberang 

KecamatanWay Ratai memiliki potensi pertambangan yaitu berupa 

pertambangan emas.  Pertambangan emas tersebut dikelola secara 

perseorangan dan belum memiliki izin pertambangan dari pemerintah. 

 
Pengelolaan bahan galian tambang baik perseorangan atau badan usaha harus 

terlebih dahulu mendapatkan izin pertambangan dari pemerintah.  Izin 

merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan usaha 

untuk melakukan kegiatan pertambangan agar usahanya legal dimata hukum. 
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Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah yang 

berwenang merupakan pertambangan ilegal dan dikenakan sanksi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  UU No. 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur tentang kegiatan usaha 

pertambangan.  Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa 

izin dikenal juga dengan istilah PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) 

(Sutedi, 2011). 

 
Kegiatan pertambangan emas yang tidak memiliki izin akan menimbulkan 

dampak yang negatif, yaitu munculnya kerusakan lingkungan.  Salah satu 

kerusakan lingkungan yang muncul dari kegiatan penambangan emas adalah 

pencemaran air.  Pencemaran air terjadi karena limbah pertambangan yang 

dibuang secara sembarangan mengandung merkuri.  Limbah tersebut dibuang 

di sungai sehingga mengakibatkan warna air sungai menjadi keruh, asam, dan 

terjadinya pendangkalan sungai akibat endapan.  Pertambangan emas juga 

dapat menimbulkan ancaman tanah longsor.  Ancaman tanah longsor terjadi 

karena penambang menggali bukit tidak secara berjenjang, namun menggali 

saja sehingga bukit sangat rentan untuk terjadinya runtuh dan longsor (Sutedi, 

2011). 

 
Pertambangan emas yang terletak di Desa Bunut Seberang, Kecamatan 

Way Ratai merupakan pertambangan emas yang tidak memiliki izin dari 

pemerintah.  Kegiatan pertambangan emas di Desa Bunut Seberang dan 

Gunung Rejo KecamatanWay Ratai sudah berjalan cukup lama meskipun 

tidak memiliki izin dari pemerintah.  Namun, banyak masyarakat di Desa 

Bunut Seberang bekerja sebagai penambang emas yang sebelumnya 

bekerja sebagai petani kakao dan pisang.   

 
Masyakarat di Desa Bunut Seberang yang memilih pekerjaan sampingan 

sebagai penambang emas atau beralih pekerjaan ke penambang emas 

disebabkan oleh tanaman yang ditanam oleh masyarakat terserang oleh 

penyakit tanaman, seperti busuk buah kakao dan kanker batang pada 

tanaman kakao.  Tanaman kakao yang terserang penyakit menghasilkan 
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produksi sangat sedikit dan tidak menghasilkan buah.  Hal ini sangat 

mempengaruhi pendapatan rumah tangga masyarakat.  Oleh karena itu, 

masyarakat di Desa Bunut Seberang banyak yang memilih untuk beralih 

pekerjaan dari petani kakao dan pisang ke penambang emas untuk 

memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup.  

 
Kegiatan pertambangan dan pengolahan emas di Desa Bunut Seberang 

KecamatanWay Ratai, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja tetapi wanita 

juga ikut bekerja di daerah pertambangan emas di Desa Bunut Seberang.  

Kegiatan yang dilakukan oleh wanita yang bekerja di daerah pertambangan 

emas di Desa Bunut Seberang, yaitu memecahkan batu menggunakan palu 

hingga menjadi kecil.  Pekerjaan yang dilakukan dalam memecahkan batu oleh 

wanita di daerah tambang emas ini memiliki risiko yang tinggi.   

 
Risiko pekerjaan yang dapat timbul antara lain, yaitu cedera tangan dan kaki 

saat memecah batu dengan menggunakan palu, batu-batu pecahan kecil yang 

masuk ke dalam mata saat memecah batu, serta debu yang terhirup dari 

pecahan batu-batu kecil.  Debu yang terhirup dari pecahan batu-batu kecil akan 

berdampak pada kesehatan dan menimbulkan penyakit infeksi saluran 

pernafasan. Efek jangka panjang terhadap kesehatan berupa kanker paru-paru. 

 
Sebaliknya, masyarakat di Desa Gunung Rejo memiliki perbedaan dengan 

masyarakat di Desa Bunut Seberang.  Wanita di Desa Gunung Rejo sebagian 

besar bekerja sebagai petani untuk memperoleh pendapatan dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  Hal ini karena produksi pertanian di Desa Gunung Rejo 

melimpah, seperti produksi dari tanaman kakao, pala, cabai merah, kopi, dan 

sebagainya. 

 
Wanita yang bekerja di daerah penambang emas dan pertanian juga berperan 

sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengurus pekerjaan dalam 

rumah tangga.  Wanita  yang bekerja di daerah penambang emas dan pertanian 

memiliki peran ganda dilihat dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari  Namun, 

dengan bekerja di daerah tambang emas dan pertanian, mereka dapat 

memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan 
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meningkatkan pendapatan rumah tangga.  Konflik yang sering timbul 

sehubungan dengan keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi rumah tangga 

adalah pembagian waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangga.  Oleh 

karena itu, penelitian ini akan menganalisis curahan waktu kerja wanita pada 

daerah tambang emas di Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo, Kecamatan 

Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 

 

B. Rumusan Masalah 
 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja alasan wanita untuk bekerja di daerah tambang emas di Desa 

Bunut Seberang dan Gunung Rejo KecamatanWay Ratai Kabupaten 

Pesawaran? 

2. Seberapa besar curahan waktu kerja wanita pada daerah tambang emas di 

Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten 

Pesawaran? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita pada 

daerah tambang emas di Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo Kecamatan 

Way Ratai Kabupaten Pesawaran? 

4. Seberapa besar kontribusi pendapatan wanita dalam kegiatan ekonomi 

terhadap pendapatan rumah tangga pada daerah tambang emas di Desa 

Bunut Seberang dan Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten 

Pesawaran?  

 

C. Tujuan 

 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis alasan wanita bekerja pada daerah tambang emas di Desa 

Bunut Seberang dan Gunung Rejo KecamatanWay Ratai. 

2. Menganalisis curahan waktu kerja wanita pada daerah tambang emas di 

Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai 

Kabupaten Pesawaran. 
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3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja 

wanita pada daerah tambang emas di Desa Bunut Seberang dan Gunung 

Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 

4. Menganalisis kontribusi pendapatan wanita dalam kegiatan ekonomi 

dan non ekonomi terhadap pendapatan rumah tangga pada daerah 

tambang emas di Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo Kecamatan 

Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 

 
D. Manfaat 

 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan informasi dan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan terkait dengan pekerja wanita dalam 

pertambangan emas. 

2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi dan refrensi serta bahan studi 

untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama dalam mengkaji topik 

yang sama.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
 

A. Tinjauan Pustaka 

 
1. Pertambangan  

 
Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan 

galian yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada 

permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air 

baik secara mekanis maupun secara manual.  Hasil kegiatan ini antara lain 

menghasilkan minyak dan gas bumi, bijih emas, pasir besi, bijih timah, 

batubara, bijih bauksit, bijih nikel, bijih tembaga, perak, dan bijih mangan, 

sedangkan usaha pertambangan adalah kegiatan untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat pada 

bumi Indonesia (Munandar dkk,2018).  Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali 

(mengambil) barang tambang dari dalam tanah.  Saleng (2004) menyatakan 

bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya adalah usaha pengambilan 

bahan-bahan galian dari dalam bumi.  

 
Penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara tidak dijelaskan 

secara rinci tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.  Penggolongan bahan galian diatur 

berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu: 

a. Usaha pertambangan dikelompokan atas:

1) Pertambangan mineral. 

2) Pertambangan batu bara. 



9 
 

b. Pertambangan mineral digolongkan atas:  

1) Pertambangan mineral radio aktif. 

2) Pertambangan mineral logam. 

Mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap 

logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas danlistrik 

yang baik (emas, perak, tembaga, timah, mangan , nikel, dan 

sebagainya) 

3) Pertambangan mineral bukan logam. 

Mineral yang unsur utamanya terrdiri atas bukan logam, misalnya 

kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, bentonit, dan lain-lain. 

4) Pertambangan batuan.  

 
2. Tenaga Kerja Wanita 

 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.  Tenaga kerja 

merupakan suatu faktor produksi yang berperan dalam pengelolaan suatu 

kegiatan.  Menurut Mulyadi (2012), tenaga kerja adalah penduduk dalam 

usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam 

suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada 

permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasai 

dalam aktivitas mereka. 

 
Sajogyo (1983) menyatakan peranan wanita  pada dasarnya memiliki dua 

peranan wanita.  Pertama, peran wanita dalam status atau posisi sebagai 

ibu rumah tangga dan anggota rumah tangga yang lain melakukan 

pekerjaan sebagai pencari nafkah.  Kedua, peranan wanita pada posisi 

sebagai pencari nafkah (tambahan atau pokok).  Peranan wanita pada 

posisi sebagi pencari nafkah adalah wanita melakukan pekerjaan produktif 

yang menghasilkan pendapatan.   
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Alasan khusus bagi wanita yang mengalokasikan sebagian besar waktunya 

untuk melakukan kegiatan kerja dalam memperoleh pendapatan menurut   

Mardikanto (1990) antara lain:  

a. Untuk menambah pendapatan keluarga terutama jika pendapatan suami 

atau keluarganya kecil. 

b. Memiliki berbagai keunggulan (pendidikan, keterampilan, modal, 

relasi, dan lain-lain) sehingga lebih efisien bekerja dibandingkan jika 

hanya melakukan pekerjaan rumah tangga. 

c. Untuk menunjukkan eksistensinya sebagai manusia (aktualisasi diri) 

bahwa wanita mampu berpartisipasi ditengah keluarga dan 

masyarakatnya. 

d. Untuk memperoleh status atau kekuasaan lebih besar didalam 

kehidupan keluarga. 

 

3. Peran Wanita 

 
Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).  Jika 

seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

maka seseorang tersebut menjalankan suatu peran, sedangkan kewajiban 

adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam 

menjalankan kehidupannya.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

dijelalaskan bahwa definisi peran adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa. 

 
Menurut Hubeis (2014), pembagian peran wanita dapat dilihat dari 

perspektif dalam kaitannya dengan posisinya sebagai manager rumah 

tangga, partisipan pembangunan dan pekerja pencari nafkah.  Jika dilihat 

dari peran wanita dalam rumah tangga, maka dapat digolongkan antara 

lain:  

a. Peran Tradisional  

Peran tradisional merupakan peran wanita harus mengerjakan semua 

pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, 

mengasuh anak, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah 
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tangga.  Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah 

tangga serta membimbing dan mengasuh anak tidak dapat diukur 

dengan nilai uang.  Wanita merupakan seseorang yang paling 

menentukan dalam membentuk pribadi anak.  Hal ini disebabkan karena 

anak sangat terikat terhadap ibunya sejak anak masih dalam kandungan. 

 
b. Peran Transisi  

Peran transisi merupakan peran wanita yang juga berperan atau terbiasa 

bekerja untuk mencari nafkah.  Partisipasi tenaga kerja wanita 

disebabkan karena beberapa faktor, misalnya dalam bidang pertanian, 

wanita dibutuhkan hanya untuk menambah tenaga yang ada, sedangkan 

di bidang industri peluang bagi wanita untuk bekerja sebagai buruh 

industri,  khususnya industri kecil yang cocok bagi wanita 

berpendidikan rendah.  Faktor lain adalah masalah ekonomi yang 

mendorong lebih banyak wanita untuk mencari nafkah. 

 
c. Peran Kontemporer  

Peran kontemporer merupakan peran dimana seorang wanita hanya 

memiliki peran di luar rumah tangga atau sebagai wanita karir (Hubeis, 

2014). 

 
Peran dan kebutuhan gender peran perempuan juga dapat dikelompokkan 

atas: 

a. Peran Produktif  

Peran produktif pada dasarnya hampir sama dengan peran transisi, yaitu 

peran dari seorang perempuan yang memiliki peran tambahan sebagai 

pencari nafkah tambahan bagi keluarganya.  Peran produktif adalah 

peran yang dihargai dengan uang atau barang yang menghasilkan uang 

atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.  Peran ini 

diidentikkan sebagai peran perempuan di sektor publik, contoh petani, 

penjahit, buruh, guru, pengusaha.  

 
b. Peran Reproduktif  

Peran reproduktif hampir sama dengan peran tradisional, hanya saja 
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 peran ini lebih menitikberatkan pada kodrat perempuan secara biologis 

tidak dapat dihargai dengan nilai uang atau barang.  Peran ini terkait 

dengan kelangsungan hidup manusia, contoh peran ibu pada saat 

mengandung dan melahirkan merupakan kodrat dari seorang ibu.  Peran 

ini pada akhirnya diikuti dengan mengerjakan kewajiban mengerjakan 

pekerjaan rumah. 

 
c. Peran Sosial  

Peran sosial pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari para ibu 

rumah tangga untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. 

Peran ini lebih mengarah pada proses sosialisasi dari ibu rumah tangga. 

 

Perempuan  memiliki tiga kategori peranan gender (triple roles) dalam 

kehidupan kesehariannya yang mencakup kegiatan reproduktif, produktif 

dan pengelolaan komunitas secara bersamaan atau pengelolaan 

masyarakat.  

a. Kegiatan reproduktif  

Kegiatan reproduktif atau biasa dikenal dengan tugas domestik 

berkaitan dengan bagaimana perempuan menjalankan perannya dalam 

memperhatikan dan memelihara rumah tangga serta perawatan rumah 

tangga, seperti memelihara dan merawat anak, menyediakan makanan, 

menyediakan air dan bahan bakar, berbelanja, pemeliharaan rumah, dan 

pelayanan kesehatan keluarga. 

 
b. Kegiatan produktif  

Kegiatan produktif dimaknai sebagai kegiatan yang untuk memproduksi 

barang atau jasa untuk diperdagangkan dan menghasilkan pendapatan 

untuk kebutuhan hidupnya.  Contohnya sebagai petani, buruh, nelayan, 

dan wiraswasta.  

 
c. Kegiata pengelolaan komunitas 

Kegiatan pengelolaan komunitas yaitu sebagai kegiatan yang berkaitan 
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 dengan kejadian-kejadian dan pelayanan sosial yang ada di dalam 

komunitas, seperti acara kerja bakti, partisipasi dalam kegiatan 

kelompok masyarakat dan kegiatan politik (Dewayanti dkk, 2004). 

 

4. Curahan Waktu Kerja 

 
Curahan waktu kerja merupakan jumlah jam kerja yang dilakukan oleh 

wanita untuk bekerja, melakukan pekerjaan rumah, dan pekerjaan 

sambilan.  Seseorang wanita yang bekerja akan dihadapkan oleh berbagai 

macam jenis pekerjaan, mengelola rumah tangga, bekerja mencari nafkah 

untuk menambah pendapatan keluarganya dan lain sebagainya yang akan 

menyita waktu yang tesedia baginya.  Menurut Hermanto (2011), curahan 

tenaga kerja wanita adalah jumlah jam kerja yang dicurahkan seseorang 

dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang bersifat ekonomis. 

 
Masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana cara untuk 

mengalokasikan waktu yang tersedia dalam berbagai macam kegiatan 

tersebut baik dalam kegiatan mengelola rumah tangga maupun kegiatan 

bekerja.  Menurut Gumilar (2012) curahan waktu kerja yang dilakukan 

wanita dapat diukur dengan curahan waktu kerja wanita untuk kegiatan 

rumah tangga, kegiatan mencari nafkah, dan kegiatan sosial.   

 
Curahan waktu kerja wanita untuk kegiatan rumah tangga merupakan 

waktu kerja wanita untuk kegiatan rumah tangga dibagi dengan seluruh 

curahan waktu kerja wanita dan dikali dengan seratus persen. Lalu, 

curahan waktu kerja wanita untuk kegiatan sosial merupakan waktu kerja 

wanita untuk kegiatan sosial dibagi dengan seluruh waktu kerja wanita dan 

dikali dengan seratus persen. Selanjutnya, curahan waktu kerja wanita 

untuk kegiatan mencari nafkah  merupakan waktu kerja wanita untuk 

kegiatan mencari nafkah dibagi dengan seluruh waktu kerja wanita dan 

dikali dengan seratus persen (Gumilar, 2012). 

 



14 
 

Jam kerja wanita dapat mempengaruhi pendapatannya. Jika waktu yang 

dicurahkan untuk bekerja semakin banyak, maka penghasilan yang 

didapatkan akan semakin tinggi.  Namun, jika waktu yang dicurahkan 

untuk bekerja semakin sedikit, maka penghasilan yang didapatkan akan 

semakin rendah. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Bekerja 

 
Menurut Simanjutak (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

wanita bekerja antara lain, yaitu: 

a. Memenuhi Kebutuhan Ekonomi  

Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk 

berpartisipasi dalam bekerja agar dapat membantu meningkatkan 

perekonomian keluarga.  Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan 

ekonomi disebabkan oleh adanya perubahan pandangan dan sikap 

masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum waita dan 

pria, serta makin disadari perlunya kaum wanita ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan.  

 
Adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi, yaitu 

berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan mungkin juga kebutuhan 

hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan 

sendiri.  Penyebab lain peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan 

kerja adalah semakin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap 

pekerja wanita, misalnya munculnya kerajinan tangan dan industri 

tangan.  Wanita mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi 

pendapatan rumah tangga. 

 
b. Adanya Jumlah Tanggungan Keluarga  

Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa pengaruh faktor jumlah  

anggota keluarga terhadap wanita bekerja disebabkan karena besarnya 

jumlah beban tanggungan yang ditanggung oleh kepala keluarga, 

sehingga selanjutnya mempengaruhi partisipasi wanita bekerja. 
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Partisipasi kerja meningkat bersamaan dengan besarnya jumlah 

anggota keluarga karena suatu rumah tangga yang jumlah anggota 

keluarganya sedikit tidak mempunyai beban yang besar untuk mencari 

nafkah.  Sebaliknya dengan jumlah anggota keluarga yang besar, maka 

tanggung jawab terhadap keluarga tersebut semakin besar dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan keluarga, maka wanita juga mempunyai beban 

untuk ikut membantu memperoleh pendapatan rumah tangga.  

Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka semakin tinggi 

pula probabilitas wanita yang telah menikah untuk bekerja. 

 
c. Tingkat Umur  

Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa umur akan mempengaruhi 

penyediaan tenaga kerja.  Penambahan penyediaan tenaga kerja akan 

mengalami peningkatan sesuai dengan penambahan umur, kemudian 

menurun kembali menjelang umur tua.  Hal ini disebabkan karena 

semakin tinggi tingkat umur maka akan semakin besar proporsi 

penduduk yang bekerja, sehingga penyediaan tenaga kerja mengalami 

peningkatan.  Ketika semakin tua umur seseorang, tanggung jawab pada 

keluarga akan semakin besar, terutama penduduk usia muda yang 

menikah.  Bagi seseorang yang telah menikah adanya tanggung jawab 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.  Namun, ketika tingkat 

umur semakin tua maka secara fisik sudah tidak mampu untuk bekerja. 

 
d. Tingkat Pendidikan 

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar 

probablitas wanita yang bekerja.  Semakin tinggi pendidikan  juga 

maka akan menjadikan waktu yang dimiliki menjadi mahal dan 

keinginan untuk bekerja semakin tinggi, terutama bagi wanita yang 

memiliki pendidikan, mereka akan memilih untuk bekerja daripada 

hanya tinggal dirumah untuk mengurus anak dan rumah tangga 

(Simanjuntak, 2001). 
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e. Pendapatan Suami 

Pendapatan suami merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan wanita untuk bekerja.  Apabila pendapatan suami masih 

tergolong rendah, di sisi lain pemenuhan akan kebutuhan rumah tangga 

belum bisa tercukupi dengan baik maka akan memaksa seorang wanita 

untuk bekerja (Simanjuntak, 2001). 

 

Wanita masuk dalam wilayah kerja secara umum biasanya terdorong untuk 

mencari nafkah karena tuntutan ekonomi keluarga.  Saat penghasilan 

suami belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga yang harus meningkat, 

maka wanita bekerja dan seringkali kebutuhan rumah tangga yang besar 

dan mendesak membuat para wanita harus bekerja untuk bisa mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Hal ini lebih banyak terjadi pada lapisan 

masyarakat bawah.  Bisa dilihat bahwa kontribusi perempuan terhadap 

penghasilan keluarga dalam masyarakat lapisan bawah sangat tinggi. 

 

Dua alasan pokok yang melatar belakangi keterlibatan wanita dalam pasar 

kerja, yaitu pertama adalah keharusan sebagai refleksi dari kondisi 

ekonomi rumah tangga yang rendah sehingga bekerja untuk meningkatkan 

pendapatan rumah tangga adalah sesuatu yang penting.  Kedua, memilih 

untuk bekerja sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi pada tingkat 

menengah ke atas.  Bekerja bukan semata mata diorientasikan untuk 

mencari tambahan dana untuk ekonomi keluarga tapi merupakan salah satu 

bentuk aktualisasi diri, mencari afiliasi dan wadah untuk sosialisasi 

(Suratiyah, 1999).  

 
6. Pendapatan 

 
Pendapatan merupakan hal pokok bagi kehidupan keluarga dalam usaha 

memenuhi kebutuhan hidup.  Pendapatan adalah semua penerimaan 

seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi.  Balas jasa 

tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada 

faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi (Sudremi, 
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2007) .  Upah merupakan hal penting dan merupakan ciri khas dalam suatu 

hubungan kerja, upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja atau 

buruh yang melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan atau suatu badan 

hukum lain. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh pada 

dasarnya dalam bentuk uang, namun juga dapat diberikan dalam bentuk 

lain adalah hasil produksi atau barang yang mempunyai nilai ekonomis.   

 
Menurut Kotler (1997), pendapatan merupakan selisih biaya yang 

dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Besarnya pendapatan yang 

diterima merupakan balas jasa untuk tenaga kerja, modal kerja keluarga 

yang dipakai dan pengelolaan yang dilakukan oleh seluruh anggota 

keluarga.   

 
Pendapatan juga merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor 

produksi dalam jangka waktu tertentu.  Balas jasa tersebut dapat berupa 

sewa, upah atau gaji, bunga ataupun laba. Pendapatan pribadi dapat 

diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang 

diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh 

penduduk suatu negara (Sukirno, 2004). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari penelitian-penelitian yang 

sudah dilakukan dalam kaitannya dengan curahan kerja wanita.  Penelitian 

terdahulu harus mengetahui penelitian sejenis yang sudah dilakukan terdahulu 

sebagai bahan referensi bagi penelitian untuk menjadi pendukung dan 

pembanding dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya.  Penelitian tentang curahan waktu kerja wanita sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya.  Kajian penelitian terdahulu menunjukkan 

adanya perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini.  Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik dan metode analisisnya, 

sedangkan untuk perbedaannya terletak pada pekerjaan responden yang diteliti 

dan lokasi penelitian. 
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Penelitian Devira dkk (2014) memiliki persamaan tujuan dengan penelitian ini, 

yaitu mengetahui curahan tenaga kerja wanita, mengetahui  kontribusi 

pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja wanita sebagai buruh, dan 

mengetahui alasan mengapa tenaga kerja wanita mau bekerja sebagai buruh 

dan menyimpulkan bahwa kontribusi pendapatan tenaga kerja wanita rendah 

dan alasan tenaga kerja wanita bekerja adalah menambah pendapatan keluarga, 

mengisi waktu luang dan lokasi industri tersebut dekat dengan rumah.  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Devira dkk (2014) meneliti 

buruh wanita di Industri Kacang Intip sedangkan penelitiaan ini meneliti tenaga 

kerja wanita yang bekerja pada daerah pertambangan emas.  Kajian penelitian 

terdahulu dapat dilihat pada Tabel 4
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Tabel 4. Kajian penelitian terdahulu 
 

No Nama Penulis 
dan Tahun 

Judul 
Penelitian 

Tujuan Metode Hasil  

1 Devira, 
Hutajalu, dan 
Hasyim 
(2014) 

Peranan Tenaga 
Kerja Wanita 
Sebagai Buruh 
di Industri 
Kacang Intip 
dan 
Kontribusinya 
terhadap 
Pendapatan 
Rumah Tangga 
di Kecamatan 
Rambutan Kota 
Tebing Tinggi. 

1. Mengetahui curahan 
tenaga kerja wanita 
sebagai industri 
kacang intip. 

2. Mengetahui 
pendapatan yang 
diperoleh oleh 
tenaga kerja wanita 
sebagai buruh. 

3. Mengetahui 
seberapa besar 
kontribusi tenaga 
kerja wanita 
terhadap pendapatan 
rumah tangga. 

4. Mengetahui alasan 
mengapa tenaga 
kerja wanita mau 
bekerja sebagai 
buruh pada industri 
kacang intip. 
 

1. Metode 
analisis 
deskriptif 

1. Curahan tenaga kerja wanita pada industri kacang 
intip cukup besar yaitu 120,38 jam dalam satu 
bulan berarti tenaga kerja wanita bekerja ±5,02 jam 
setiap harinya  

2. Pendapatan yang diperoleh tenaga kerja wanita 
yaitu rata-rata sebulan sebesar Rp. 481.280,00. 
Pendapatan ini dibawah upah minimum kota 
Tebing Tinggi yaitu Rp. 1.380.000. Walaupun 
pendapatan ini kecil, namun pendapatan ini 
dianggap sangat membantu meningkatkan 
pendapatan keluarga. 

3. Kontribusi pendapatan tenaga kerja wanita 
terhadap total pendapatan keluarga sebesar 25,64 % 
artinya kontribusi pendapatan tenaga kerja wanita 
rendah. Tetapi tenaga kerja wanita tetap merasa 
beruntung bekerja pada industri ini karena tugasnya 
sebagai ibu rumah tangga tidak terabaikan/tetap 
dapat dilaksanakan dengan baik. 

4. Alasan tenaga kerja wanita bekerja pada industri 
rumah tangga kacang intip adalah menambah 
pendapatan keluarga, mengisi waktu luang dan 
lokasi industri tersebut dekat dengan rumah. 
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2. Haryanto 
(2008) 

Peran Aktif 
Wanita Dalam 
Peningkatan 
Pendapatan 
Rumah Tangga 
Miskin: Studi 
Kasus Pada 
Wanita 
Pemecah Batu 
Di Pucanganak 
Kecamatan 
Tugu 
Trenggalek 

1. Mengetahui 
kontribusi 
pendapatan pekerja 
wanita pemecah 
batu terhadap 
pendapatan 
keluarga. 

2. Mengetahui 
penggunaan 
pendapatan pekerja 
wanita pemecah 
batu 

3. Mengetahui curahan 
waktu kerja pekerja 
wanita pemecah 
batu. 

1. Analisis 
deskriptif 
kuantitatif 

1. Pendapatan yang diperoleh oleh pekerja wanita 
tersebut menurut mereka dirasakan sudah cukup. 
Kontribusi pendapatan pekerja wanita terhadap 
pendapatan suami cukup signifikan.  

2. Pendapatan wanita pemecah batu juga merupakan 
pendapatan keluarga. Penggunaan pendapatan 
merupakan penggunaan atau belanja untuk 
kebutuhan keluarga. Penggunaan untuk 
kebutuhan keluarga tersebut, antara lain untuk 
mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, untuk 
kebutuhan sekolah dan juga untuk kebutuhan 
yang sifatnya sosial, seperti arisan 

3. Para wanita pemecah batu ini rata-rata bekerja 
sebagai pemecah batu sehari selama 5 sampai 
dengan 8 jam (73,33 persen). Namun demikian 
waktu yang dialokasikan tersebut relatif fleksibel. 

3.  Marisa, 
Fauzia, dan 
Jufri (2013) 

Peranan Tenaga 
Kerja Wanita 
Dalam Industri 
Sapu Ijuk Dan 
Kontribusinya 
Terhadap 
Pendapatan 
Keluarga 
(Kasus: Desa 
Medan 
Sinembah 
Kecamatan 

1. Menganalisis 
peranan tenaga kerja 
wanita dalam 
industri sapu ijuk 

2. Menganalisis 
persentase 
kontribusi tenaga 
kerja wanita 
terhadap pendapatan 
keluarga 

3. Menganalisis 
pengaruh 

1. Analisis 
Regresi 
Linier 
Berganda  
 

1. Peranan wanita dalam tahapan kegiatan adalah 
membersihkan ijuk, memasang segitiga atau 
kipas, mengikat ijuk terhadap tangkai, menjalin 
ijuk terhadap tangkai maupun segitiga, menyisir 
dan meratakan ijuk.  

2. Persentase kontribusi tenaga kerja wanita 
terhadap total pendapatan keluarga adalah î 50 % 
yaitu sebesar 37,33 % itu berarti kontribusi tenaga 
kerja wanita terhadap total pendapatan keluarga 
masih kecil.  

3. Secara serempak seluruh variabel bebas (umur, 
tingkat pendidikan, jumlah produksi, harga sapu, 
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Tanjung 
Morawa, 
Kabupaten Deli 
Serdang) 

karakteristik (umur, 
tingkat pendidikan, 
pengalaman bekerja, 
jumlah produksi, 
harga sapu) terhadap 
pendapatan tenaga 
kerja wanita. 

pengalaman bekerja) terhadap variabel terikat 
(pendapatan tenaga kerja wanita) dan hanya 
jumlah produksi dan harga sapu ijuk yang secara 
parsial berpengaruh nyata terhadap pendapatan 
tenaga kerja wanita. 

4. Praditya, 
Maryunianta, 
Iskandarini 
(2014) 

Peranan Tenaga 
Kerja Wanita 
pada Pemasaran 
Dodol Serta 
Kontribusinya 
terhadap 
Pendapatan 
Keluarga di 
Desa Bengkel 
Kecamatan 
Perbaungan 
Kabupaten 
Serdang 
Bedagai 

1. Menentukan curahan 
tenaga kerja wanita 
pada pemasaran 
dodol di daerah 
penelitian.  

2. Menentukan besar 
pendapatan tenaga 
kerja wanita sebagai 
pekerja pada 
pemasaran dodol di 
daerah penelitian.  

3. Menganalisis 
seberapa besar 
kontribusi tenaga 
kerja wanita 
terhadap keluarga di 
daerah penelitian. 

1. Analisis 
Pendapatan 

2. Analisis 
Kontribusi 
Tenaga 
Kerja 

 

1. Curahan tenaga kerja para pekerja wanita di 
daerah penelitian yakni 12,63 jam perharinya 
dengan 1,58 HKO/hari. Hal ini merupakan 
curahan yang besar karena lebih dari jam kerja 
standar yang ditetapkan dinas tenaga kerja dan 
transmigrasi.  

2. Pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja 
wanita pada agroindustri dan pemasaran dodol 
sebesar Rp.635.714/bulan. Jika dihitung per jam, 
maka akan terlihat perbedaan yang tidak 
manusiawi yakni sebesar Rp. 1.734/jam 
dibandingkan dengan UMK Medan 
yaknipendapatan ini masih jauh dibawah Upah 
Minimum Kota Medan yakni Rp. 7.715/jam.  

3. Kontribusi pendapatan tenaga kerja pada 
pemasaran dodol terhadap total pendapatan 
keluarga yakni sebesar 25,06%, karena memang 
upah yang diterima masih sangat jauh dari UMK 
Medan dan berarti kontribusi merekarendah yakni 
<40%. 
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5. Lestariningsih, 
Basuki, dan 
Endang (2008) 

Peran Serta 
Wanita Peternak 
Sapi Perah 
dalam 
meningkatkan 
Taraf Hidup 
Keluarga 

1. Mengetahui peran 
wanita peternak sapi 
perah. 

2. Mengetahui alokasi 
waktu kerja wanita 
peternak sapi perah 

3. Mengetahui 
kontribusi 
pendapatan  wanita 
peternak sapi perah. 

1. Analisis 
statistik 
deskriptif 

2. Analisis 
kuantitatif 
dalam 
bentuk 
persamaan 
korelasi 

1. Wanita peternak sapi perah mempunyai peran 
dalam meningkatkan taraf hidup keluarga. 

2. Alokasi waktu kerja wanita yang digunakan utuk 
mengerjakan kegiatan sapi perah sebesar untuk 
wanita berkisar 1-2 jam sedangkan laki-laki 
sebesar 2- 4 jam per hari, sehingga masih dapat 
dilakukan pembinaan untuk mengisi waktu luang 
agar dapat meningkatkan ketrampilan dan 
pendapatan peternak sapi perah di KOP SAE 
Pujon Malang. 

3. Kontribusi pendapatan isteri (wanita) dalam 
keluarga sebesar 44,99%, dari total pendapatan 
keluarga sehingga berperan serta dalam 
meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

6. Hanum, 
Qurniati, 
Herwanti 
(2018) 

Peran Wanita 
Pedesaan Hutan 
dalam 
Peningkatan 
Pendapatan 
Rumah Tangga 

1. Menganalisis 
kegiatan produktif 
wanita dan peran 
wanita terhadap 
peningkatan 
pendapatan rumah 
tangga di Desa 
Sidodadi, 
Kecamatan Teluk 
Pandan, Kabupaten 
Pesawaran. 

1. Analisis 
data 
deskriptif 
kualitatif 

1. Kegiatan produktif wanita Sidodadi yang 
dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah 
tangga adalah berladang, berdagang, menjadi 
buruh tani dan pegawai. Kegiatan produktif wanita 
Sidodadi yang paling dominan dan paling banyak 
dilakukan di dusun yang berbatasan dengan 
mangrove adalah berdagang sedangkan di dusun 
yang berbatasan dengan tahura adalah berladang. 
Kegiatan produktif yang dilakukan wanita 
Sidodadi masih rendah dengan kontribusi rata-rata 
sebesar 30% terhadap pendapatan total rumah 
tangga atau Rp 788.330,-/ bulan. 

7 Nugraheni 
(2012) 

Peran dan 
Potensi Wanita 

1. Mengetahui faktor  
yang mempengaruhi  

1. Analisis 
gender 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta 
wantia dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi  
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 dalam 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Ekonomi 
Keluarga 
Nelayan 

wanita nelayan 
berperan serta dalam 
pemenuhan 
kebutuhan ekonomi 
keluarga, 

2. Mengetahui peran 
wanita nelayan 
dalam pemenuhan 
kebutuhan ekonomi 
rumah tangga 
nelayan,  
 

model 
Harvard 

2. Analisis 
kualitatif.  
 

keluarga nelayan di Desa Bedono Kecamatan  
Sayung  Kabupten  Demak yaitu pendapatan suami, 
curahan waktu, tingkat pendidikan, dan status 

2. Selain istri berperan sebagai ibu rumah  tangga 
(domestik), wanita nelayan di Desa Bedono juga 
berperan dan  ikut berpartisipasi mencari nafkah 
untuk pemenuhan ekonomi  keluarganya.  
Partisipasi istri dalam meningkatkan kesejahteraan  
keluarga di desa Bedono diwujudkan dalam  dalam  
lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, 
maupun dalam masyarakat. Peran ibu rumah tangga 
sangatlah dominan harus mengerjakan pekerjaan 
rumah tangga sendiri dan perbekalan bagi suami 
untuk melaut. 

8 Aswiyati 
(2016) 

Peran Wanita 
Dalam 
Menunjang 
Perekonomian 
Rumah Tangga 
Keluarga Petani 
Tradisional 
Untuk 
Penanggulangan 
Kemiskinan di 
Desa Kuwil 
Kecamatan 
Kalawat 

1. Mengkaji peran 
wanita dalam 
menunjang 
perekonomian 
rumah tangga 
keluarga petani 
tradisional di desa 
Kuwil kecamatan 
Kalawat  

2. Mengkaji dampak 
peran wanita dalam 
kehidupan 
perekonomian 
rumah tangga petani 

1. Analisis 
data 
deskriptif 
 

1. Peran wanita sebagai istri-ibu rumah tangga petani 
traditional di Desa Kuwil relatif besar dan 
kedudukan mereka sebagai istri-ibu rumah tangga 
relatif kuat, karena istri petani dominan dalam 
mengambil keputusan sendiri dalam memenuhi 
kebutuhan ekonomi dan sosial bagi keluarganya. 
Demikian pula untuk beban kerja dalam rumah 
tangga, yaitu tugas domistiknya ternyata juga 
besar. 

2. Dampak peran wanita-ibu rumah tangga petani 
tradisional di Desa Kuwil dalam kehidupan 
perekonomian rumah tangganya ternyata juga 
cukup tinggi. Hal ini disebabkan pendapatan ibu 
rumah tangga petani tidak jauh dengan pendapatan 
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tradisional di desa 
Kuwil kecamatan 
Kalawat dalam 
mengatasi 
kemiskinan. 

suami yang ratarata bisa memberi tambahan 
pendapatan keluarga sekitar Rp.50.000,- hingga 
Rp. 75.000,- per harinya. 

9 Firdaus dan 
Rahadian 
(2015) 

Peran Istri 
Nelayan dalam 
Meningkatkan  
Pendapatan 
Rumah Tangga 
Studi Kasus di 
desa Penjajab 
Kecamatan 
Pemangkat 
Kabupaten 
Sambas 

1. Mengetahui peran 
istri nelayan dalam 
meningkatkan 
pendapatan rumah 
tangga yang ditinjau 
dari jenis pekerjaan 
yang dilakukannya  

2. Mengetahui 
pendapatan yang 
diperoleh serta 
besarnya 
sumbangan 
pendapatan tersebut 
untuk meningkatkan 
pendapatan rumah 
tangga. 

1. Analisis 
Deskriptif   

1. Pada umumnya istri nelayan bekerja di sektor 
perikanan. Pekerjaan yang dilakukannya bersifat 
informal. Jenis pekerjaan yang dilakukan seperti 
pengolah ikan (65%), Penjual Ikan Olahan (18%), 
pengolah ikan dan warung (12% dan pedagang non 
perikanan (6%). Rata-rata pendapatan istri nelayan 
per bulan mencapai Rp. 372.400,-/bulan. Sumber 
pendapatan dalam rumah tangga berasal dari 
kepala keluarga, istri dan anak yang sudah bekerja.  

2. Pendapatan istri nelayan memberikan kontribusi 
sebesar 24,04% terhadap total pendapatan rumah 
tangga. Pendapatan istri nelayan sebagai pengolah 
ikan sangat tergantung pada hasil tangkapan dari 
suami, karena pada umumnya istri nelayan di Desa 
Penjajab mengolah ikan hasil tangkapan suami 
yang memiliki nilai ekonomi rendah. 

10. Fitria (2019) Peran Aktif 
Wanita Dalam 
Peningkatan 
Pendapatan 
Rumah Tangga 
Miskin Studi 
Kasus Pada 

1. Menganalisis peran 
aktif wanita sebagai 
istri-ibu rumah 
tangga di Dusun 
Pulau Intan 

2. Menganalisis 
dampak peran aktif 

1. Metode 
analisis 
kualitatif 

1. Peran aktif wanita sebagai istri-ibu rumah tangga 
di Dusun Pulau Intan Kecamatan pangkatan 
kabupaten Labuhanbatu sangat besar, karena istri 
mempunyai dua peran ganda selain beban kerja 
didalam rumah tangga, juga berperan sebagi 
pekerja diluar rumah.  
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Wanita Buruh 
Perkebunan PT. 
Asian Agri di 
Dusun Pulau 
Intan 

wanita (istri-ibu) di 
Dusun Pulau Intan 

2. Dampak peran aktif wanita (istri-ibu) di Dusun 
Pulau Intan dalam perekonomiannya sangat tinggi. 
Mereka bisa memberikan sumbangsih yang besar 
bagi pendapatan keluarga, walaupun 
pendapatannya tidak terlalu besar tapi sangat 
berdampak postif bagi perekonomian keluarga 
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C. Kerangka Pemikiran  

 
Pertambangan emas merupakan salah satu pertambangan yang dapat 

meningkatkan devisa negara.  Tidak hanya itu pertambangan emas juga dapat 

menyerap banyak tenaga kerja.  Salah satu pertambangan emas yang menyerap 

banyak tenaga kerja terletak di Desa Bunut Sebarang, Kecamatan Way Ratai 

Kabupaten Pesawaran.  Pekerja tambang emas di Desa Bunut Sebarang, 

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran terdiri dari penambang emas laki-

laki dan penambang emas wanita.   

 
Penyebab meningkatnya tenaga kerja wanita dalam kegiatan mencari nafkah 

adalah karena tersedianya lapangan kerja yang mudah dimasuki oleh wanita.  

Wanita yang bekerja sebagai penambang emas tidak memerlukan banyak 

persyaratan dalam memasuki dunia pertambangan, hal ini disebabkan karena 

untuk bekerja sebagai penambang emas tidak membutuhkan persyaratan yang 

tinggi seperti tingkat pendidikan, modal yang besar, serta penampilan yang 

signifikan, tetapi yang harus diutamakan adalah kemampuan dan kemauan 

dalam bekerja.  Peran serta yang dilakukan wanita pada dasarnya dimaksudkan 

untuk memperoleh pendapatan agar kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi.  

 
Penelitian ini menganalisis curahan waktu kerja wanita pada daerah tambang 

emas dan pertanian. Curahan waktu kerja merupakan jumlah jam kerja yang 

dilakukan oleh wanita untuk bekerja, pekerjaan rumah, dan kegiatan sosial.  

Seeorang wanita yang bekerja akan dihadapkan oleh berbagai macam jenis 

pekerjaan, mengelola rumah tangga, bekerja mencari nafkah untuk menambah 

pendapatan keluarganya dan lain sebagainya yang akan menyita waktu yang 

tesedia baginya.  Penelitian ini juga menganalisis besarnya  kontribusi 

pendapatan yang diperoleh oleh wanita pekerja tambang emas dalam upaya 

meningkatkan pendapatan rumah tangga dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

curahan wanita pekerja tambang emas dan pertanian.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi curahan kerja wanita terdiri dari umur, tingkat pendidikan, 

jumlah anggota keluarga, pendapatan suami, pengerluaran rumah tangga dan 

sebagainya.  Kerangka pemikiran yang diuraikan disusun pada Gambar 1  
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Gambar 1. Kerangka pemikiran curahan waktu kerja wanita pada daerah tambang 

emas

Tenaga Kerja  

Pertambangan Emas dan Pertanian 

Pria 

Kegiatan non ekonomi 

Pendapatan Rumah 
Tangga 

Curahan waktu kerja 

Kegiatan ekonomi 

Wanita 
Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi 
keputusan wanita 

bekerja 

Sosial Pribadi Rumah tangga 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian  

 
Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode survei.  

Survei merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel suatu 

populasi yang mewakili seluruh populasi.  Menurut Sugiyono (2002), metode 

survei adalah metode penelitian menggunakan kuesioner sebagai instrumen 

pengumpulan data dari sebagian responden yang telah terpilih maupun seluruh 

responden. Tujuan survei adalah untuk mengumpulkan data,  menggambarkan 

dan memecahkan masalah dalam penelitian. 

B. Konsep Dasar dan Batas Operasional 

 
Konsep dasar dan batasan operasional mencakup semua pengertian dan 

pengukuran yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis 

sesuai dengan tujuan penelitian. Konsep dasar dan batasan operasional dalam 

penelitian ini adalah:  

 
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca 

tambang. 

 
Emas adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang 

pertambangan yang memiliki nilai jual yang  tinggi.
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Peran wanita merupakan pembagian peran wanita yang dilihat dari perspektif 

dalam kaitannya dengan posisinya sebagai ibu rumah tangga, partisipan 

pembangunan, dan pekerja pencari nafkah. 

 
Curahan waktu kerja wanita adalah proporsi waktu kerja yang dilakukan tenaga 

kerja wanita (istri) untuk urusan mencari nafkah  yang dianalisis melalui nilai 

waktu dan dihitung dengan melihat banyaknya waktu yang dicurahkan 

(jam/minggu). 

 
Total pendapatan rumah tangga adalah jumlah pendapatan seluruh anggota 

rumah tangga (Rp/tahun). 

 
Kontribusi pendapatan wanita adalah sumbangan sumber pendapatan wanita  

terhadap total pendapatan rumah tangga (%). 

 
Rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama pada sebagian 

atau seluruh bangunan dan saling berkontribusi secara bersama-sama untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 
Umur adalah usia responden didasarkan pada tanggal lahir responden yang 

dilakukan pembulatan ke bawah yang dinyatakan dalam satuan tahun (tahun). 

 
Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya anggota dalam rumahtangga yang 

yang tinggal satu atap dalam kurun waktusatu bulan terakhir.Jumlah anggota 

keluarga diukur dalam satuan jiwa (orang). 

 
Pendapatan sektor pertambangan adalah penghasilan yang diperoleh atau 

diterima oleh tenaga kerja wanita dari kegiatan pertambangan yang diukur 

dalam satuan rupiah per tahun (Rp/tahun). 

Pendapatan sektor pertanian adalah penghasilan yang diperoleh atau diterima 

oleh tenaga kerja wanita dari kegiatan pertanian yang diukur dalam satuan 

rupiah per tahun (Rp/tahun). 
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C. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Desa Bunut Sebarang dan Gunung Rejo, Kecamatan 

Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.  Lokasi ini dipilih secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Pesawaran 

merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang terdapat banyak 

pertambangan emas. dan menempati posisi kedua setelah Lampung Selatan 

untuk banyaknya perusahaan pertambangan dan penggalian.  

 
Desa Bunut Sebarang merupakan salah satu desa di Kabupaten Pesawaran yang 

memiliki beberapa daerah tambang, sehingga masyarakat banyak yang bekerja 

di daerah  penambang emas di Desa Bunut Seberang, Way Ratai Kabupaten 

Pesawaran,termasuk wanita untuk  memperoleh pendapatan dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi.  Sedangkan, Desa Gunung Rejo merupakan salah satu 

desa di Kabupaten Pesawaran yang tidak memiliki daerah tambang, tetapi 

memiliki hasil pertanian yang melimpah dan banyak masyarakat bekerja 

sebagai petani sehingga dipilih sebagai daerah pembanding. 

 
Sampel dalam penelitian ini adalah wanita yang bekerja di daerah 

penambangan emas di Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo, Way Ratai, 

Kabupaten Pesawaran sebanyak 30 orang responden dan wanita yang bekerja 

di daerah non penambangan emas di Desa Gunung Rejo, Way Ratai sebanyak 

30 orang responden, sehingga total responden sebanyak 60 responden.  Hal 

tersebut sesuai dengan syarat jumlah sampel minimum dalam suatu penelitian 

yakni sebanyak 30 sampel.  Waktu pengumpulan data dilakukan dari bulan Mei 

sampai dengan Juni 2021. 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 
Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder.  Data primer pada 

penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lokasi 
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penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung 

terhadap responden menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya (kuesioner) yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini.   

 
Data sekunder berupa informasi tambahan yang bertujuan untuk memperkuat 

data pokok.  Data sekunder dapat diperoleh dari publikasi instansi terkait yang 

berhubungan dengan penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik, website, 

artikel, skripsi penelitian terdahulu, dan buku-buku pendukung lainnya yang 

terkait dengan penelitian ini. 

 
E. Metode Analisis Data 

 
Metode analisis data digunakan untuk menjawab tujuan pada penelitian ini. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

analisis data deskriptif kualitatif dan analisis data kuantitatif.  Dalam penelitian 

ini analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui factor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan wanita bekerja sebagai pekerja tambang emas di 

Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo KecamatanWay Ratai.  Metode 

analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui peran wanita pekerja tambang 

emas dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menentukan besarnya 

jumlah kontribusi pendapatan wanita pekerja tambang emas di Desa Bunut 

Seberang dan Gunung Rejo KecamatanWay Ratai. 

 
1. Alasan Wanita Untuk Bekerja di Daerah Pertambangan Emas dan 

Pertanian 

 
Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama, yaitu alasan 

wanita memimilih untuk bekerja.  Metode analisis deskriptif adalah metode 

yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah 

terjadi saat sekarang.   Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis 

alasan alasan pekerja wanita memutuskan untuk bekerja di daerah 

pertambangan emas dan pertanian.   
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2. Analisis Curahan Waktu Kerja  

 
Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan kedua.  Menganalisis 

besarnya curahan waktu kerja wanita pada daerah tambang emas di Desa 

Bunut Seberang dan Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten 

Pesawaran dilakukan dengan menghitung jumlah curahan waktu yang 

digunakan tenaga kerja wanita untuk bekerja pada pada daerah tambang 

emas selama satu minggu yang dinyatakan dengan satuan jam/minggu dan 

menggunakan data primer yang ditabulasikan.  Menganalisis curahan waktu 

kerja dengan menggunakan kriteria penentuan curahan waktu kerja menurut 

Faqih (2011) bahwa curahan waktu kerja buruh wanita dikatakan tinggi 

apabila lebih dari 35 jam/minggu dan curahan waktu kerja buruh wanita 

dikatakan rendah apabila kurang dari 35 jam/minggu. 

 

3. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja 

Wanita 

 

Metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjawab tujuan 

ketiga, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja 

wanita.  Analisis regresi merupakan alat analisis yang menjelaskan tentang 

akibat-akibat dan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh satu atau lebih 

variabel bebas terhadap satu variabel terikat.  Analisis kuantitatif dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda, yang  ditransformasikan 

kedalam bentuk logaritma natural  (LN) untuk menormalkan distribusi data 

serta untuk memperkecil skala data. yang diharapkan dapat menghubungan 

antara curahan waktu kerja wanita dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.   

Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dari variabel 

independen (umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, jumlah 

total pengeluaran rumah tangga, pendapatan wanita, pendapatan suami dan 

jumlah anak balita) terhadap variabel dependen (curahan waktu kerja 
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wanita).  Faktor – faktor yang diduga memengaruhi curahan waktu kerja 

wanita adalah umur (X1), tingkat pendidikan (X2), jumlah anggota keluarga 

(X3), pengeluaran rumah tangga (X4), pendapatan wanita (X5), pendapatan 

suami (X6),  dan jumlah anak balita (X7).  Model persamaan fungsi curahan 

waktu kerja wanita adalah sebagai berikut: 

 
LN Yi = LN α + β1 LN X1 + β2 LN X2 + β3 LN X3 + β4 LN X4 + β5 LN 

X5 + β6 LN X6  + e 

Keterangan : 

Y = Curahan waktu kerja wanita (jam/minggu) 
α = Intersep 
ß1 – ß7 = Koefisien Variabel Bebas 
X1 = Umur (tahun) 
X2 = Tingkat pendidikan(tahun) 
X3 = Jumlah anggota keluarga (orang) 
X4 = Pengeluaran rumah tangga (Rp/bulan) 
X5 = Anak yang bersekolah (orang) 
X6 = Pendapatan suami(Rp/bulan) 
e = error 
 
Untuk menguji hasil dari perhitungan, maka dilakukan uji asumsi klasik, 

yaitu: 

a. Uji Multikolinearitas   

Multikolinearitas adalah keadaan pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel 

independen (variabel bebas).  Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara 

variabel independen (Priyatno, 2009).  Menurut Ghozali (2011) jika 

variabel-variabel idependen saling berkolerasi, yaitu nilai nilai cutoff 

umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 

adalah tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10.  Apabila 

berdasarkan uji multikolinearitas nilai VIF > 10, maka dapat 

disimpulkan terjadi multikolinearitas.  

 
b. Uji Heteroskedastis  
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Menurut Gujarati (2005) situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan 

penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran 

dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya.  Dengan 

demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka 

situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.  

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Rank 

Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas 

terhadap nilai absolut dari residual.  Jika nilai koefisien korelasi dari 

masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual 

(error) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat 

heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen).  

 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka 

dilakukan uji F, uji R2 dan uji t.  Pengambilan keputusan dengan uji t dan 

uji F menggunakan taraf kepercayaan 90 % atau dengan menggunakan 

taraf nyata 0,01. 

 
a. Uji R2 (Koefisien Determinasi)  

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisis regresi.  Besarnya koefisien 

determinasi (R2) antara 0 (nol) dan 1ditunjukkan apabila koefisien 

determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Koefisien determinasi (R2) bernilai nol artinya variabel independen 

sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  Koefisien 

determinasi juga dipergunakan untuk mengetahui persentase perubahan 

variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). 

 
 
 
b. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat dengan 

 tingkat signifikasi = 10%.  
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Rumus yang digunakan untuk perhitungan nilai F hitung adalah  

F ...............................................................(Sugiyono, 2016) 

Keterangan:  

R2  = koefisien determinasi 
K  = banyaknya parameter yang diestimasi  
N  = jumlah  sampel  
 
Untuk uji F digunakan hipotesis sebagai berikut:  
 
Ho: bi = 0, artinya tidak ada pengaruh secara bersama-sama variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

H₁ : minimal satu bi ≠ 0, artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai f 

hitung dan melihat tingkat siginifikansinya, lalu membandingkan 

dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 10% (α = 

0,10).  Jika F hitung ≤ F tabel maka Ho ditolak dan H₁	diterima Ho 

diterima H₁ditolak, sedangkan jika F hitung ≥ F tabel maka Ho 

diterima	dan H₁ditolak	

 
c. Uji t  

Uji regresi parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel  bebas terhadap variabel tidak bebas pada 

tingkat signifikansi (a)=1%, 5%, 10%.  Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

 
Ho  :  bi =  0 

H₁  :  bi ≠   0 

 
Di mana, kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  
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1) Nilai signifikansi = a maka Ho ditolak dan H₁ diterima, berarti t 

hitung < t tabel.  

2) Nilai signifikansi > a maka Ho diterima dan H₁ ditolak, berarti 

bahwa t hitung > t tabel.  

 
4. Analisis Kontribusi Pendapatan 

 
Dalam menganalisis besarnya kontribusi pendapatan wanita pada daerah 

tambang emas di Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo Kecamatan Way 

Ratai Kabupaten Pesawaran dapat diketahui dengan rumus: sebagai berikut  

K =  x 100% 

Keterangan: 

K  = Kontribusi pendapatan wanita pekerja tambang emas (%) 

Pw  = Pendapatan wanita (Rp)  

Pt = Pendapatan rumah tangga (Rp) 

 

Menurut Marissa (2013) untuk melihat kontribusi wanita dalam 

menambah pendapatan rumah tangga melalui alokasi ekonomi dilakukan 

dengan mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh wanita dan 

kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga. Kriteria pengukurannya 

adalah jika kontribusi wanita 0% - 25% dari total pendapatan rumah 

tangga maka kontribusi wanita tergolong rendah, 26% - 50% dari total 

pendapatan rumah tangga maka kontribusi wanita tergolong sedang, dan  

jika kontribusi wanita    51% - 100%  dari total pendapatan rumah tangga 

maka kontribusi wanita tergolong tinggi.   
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Keadaan Umum Kabupaten Pesawaran 

 
1. Keadaan Geografis 

 
Kabupaten Pesawaran secara geografis terletak pada koordinat  104,92 ̊-

105,34 ̊’ BT dan 5,12 ̊ -5,84 ̊ LS.   Secara administratif luas wilayah 

Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km² dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  berbatasan dengan dengan Kecamatan Kalirejo, 

Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan 

Trimurjo, dan Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan 

Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, 

Gadingrejo, dan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan, Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota 

Bandar Lampung.
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Gambar 2. Peta Kabupaten Pesawaran 

Pada tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan di Kabupaten 

Pesawaran telah mengalami perubahan akibat adanya pemekaran dengan 

bertambahnya empat kecamatan sehingga total menjadi sebelas kecamatan 

yang terdiri dari Kecamatan Gedong Tataan, Kedondong, Way Lima, Marga 

Punduh, Negeri Katon, Padang Cermin, Punduh Pidada, Tegineneng, Teluk 

Pandan, Way Lima, Way Khilau, dan Way Ratai.  Topografi atau kondisi 

permukaan bumi Kabupaten Pesawaran adalah daerah dataran rendah dan 

dataran tinggi yang sebagian merupakan daerah perbukitan sampai dengan 

pergunungan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 1.682 mdpl. 

 
2. Keadaan Iklim 

 
Kabupaten Pesawaran merupakan daerah tropis dengan curah hujan rata-rata 

sebesar 163,7 mm³.  Rata-rata suhu udara Kabupaten Pesawaran berkisar 

antara 26 ̊C-29 ̊C dan rata-rata kelembaban udaranya sebesar 79,88%.  

Saluran angin di Kabupaten Pesawaran bertiup dari Samudra Indonesia 

dengan kecepatan rata-rata 70 km/hari atau 5,83 km/jam. Ketinggian lahan 

di wilayah Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi tujuh kelas antara 



39 
 

lain 0-100 meter dpl, 100-200 meter dpl, 200-300 meter dpl, 300-400 meter 

dpl,400-500 meter dpl, 500-600meter dpl, dan > 600 meter dpl (Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pesawaran).  

 
3. Keadaan Demografis 

 
Penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 mencapai 474.926 jiwa 

yang terdiri dari 244.818 jiwa penduduk laki-laki dan 230.108 jiwa 

penduduk  perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten 

Pesawaran mencapai 371,31 jiwa/km² dengan luas wilayah sebesar 

1.173,77km².  Kecamatan Gedong Tataan merupakan kecamatan dengan 

jumlah penduduk  tertinggi yakni mencapai 104.794 jiwa, sedangkan 

kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Marga 

Punduh dengan  jumlah penduduk 15.395 jiwa (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pesawaran, 2020).  

 

B. Keadaan Umum Kecamatan Way Ratai 

 
1. Keadaan Geografis 

 
Kecamatan Way Ratai merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten 

Pesawaran.  Sebagian wilayah Kecamatan Way Ratai merupakan daerah 

dataran rendah dan sebagiannya merupakan daerah perbukitan dengan luas 

wilayah 112,95 km² dan persentase terhadap luas Kabupaten Pesawaran 

sebesar 9,62%.  Kecamatan Way Ratai memiliki ketinggian 80 sampai 1.437 

mdpl dengan suhu minimal 26ºC dan suhu teringgi 35ºC.   

 
Wilayah administrasi Kecamatan Way Ratai  terdiri dari 10 desa ( Desa 

Sumber Jaya, Bunut Seberang, Ceringin Asri, Poncorejo, Gunung Rejo, 

Mulyasari, Rusaba, Bunut, Pesawaran Indah, dan Harapan Jaya), 72 dusun, 

dan 206 RT.  Secara administratif, batas-batas Kecamatan Way Ratai adalah 

sebagai berikut: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran.  

 
2. Keadaan Demografis 

 
Penduduk Kecamatan Way Ratai pada tahun 2018 dalam Kecamatan Way 

Ratai dalam Angka sebanyak 43.376 jiwa yang terdiri atas 22.407 jiwa 

penduduk laki-laki dan 20.969 jiwa penduduk perempuan.  Kepadatan 

penduduk di Kecamatan Way Ratai mencapai 330,55/km² dan laju 

pertumbuhan penduduknya sebesar 1,49%.  Sementara itu, besarnya angka 

rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan 

sebesar 108,1%. 

C. Keadaan Umum Desa Bunut Seberang 

 
1. Keadaan Geografis 

 
Bunut Seberang adalah salah satu desa di Kecamatan Way Ratai, Kabupaten 

Pesawaran.  Desa Bunut Seberang memiliki luas wilayah 20 km² dan 

persentase terhadap luas Kecamatan Way Ratai sebesar 15,72%.  Total 

dusun yang terdapat di Desa Bunut Seberang adalah 6 dusun, yaitu Dusun 

Induk, Cikulah, Harapan Jaya, Muhara, Sidomulyo, dan Cadas Sari.  Secara 

administratif, batas-batas Desa Bunut Seberang adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wates Kecamatan Way Ratai. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Lungkukai Kelumbayan Barat 

Kabupaten Tanggamus. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan  Desa Wates Kecamatan Way Ratai. 
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d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bunut Kecamatan Way Ratai. 

Iklim di Desa Bunut Seberang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, 

yang memiliki pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 

Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai.  Curah hujan rata-rata di Desa 

Bunut Seberang adalah sebesar 1500-2000 mdl.  Lalu, jumlah bulan hujan 

rata-ratanya adalah 7 bulan/tahun dan suhu rata-rata di Desa Bunut Seberang 

berkisar antara 30-34 ̊C.  Penggunaan tanah di Desa Bunut Seberang 

sebagian besar digunakan untuk tanah pertanian atau perkebunan, seperti 

perkebunan kakao, kopi, lada, kelapa, dan hanya sebagian kecil saja 

digunakan sebagai lahan persawahan.  

 
2. Keadaan Penduduk 

 
Penduduk Desa Bunut Seberang pada tahun 2020 memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 3079 jiwa yang terdiri atas 1550 jiwa penduduk laki-

laki dan 1529 jiwa penduduk perempuan.  Lalu, total jumlah kepala 

keluarga yang terdapat di Desa Bunut Seberang adalah sebanyak 859 KK.  

Jumlah kepala keluarga per dusun di Desa Bunut Seberang dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Jumlah kepala keluarga per dusun di Desa Bunut Seberang tahun 

2020 
 

No. Nama Dusun Jumlah Kepala Keluarga 

1. Induk 131
2. Cikulah 157
3. Harapan Jaya 174
4. Muhara 147
5. Sidomulyo 191
6. Cadasari 59
 Total 859

Sumber: Kantor Desa Bunut Seberang, 2021. 

Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa Desa Bunut Seberang 

memiliki enam dusun yang terdiri dari Dusun Induk, Cikulah, Harapan Jaya, 

Muhara, Sidomulyo, dan Cadasari.  Dusun yang memiliki jumlah kepala 
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keluarga terbanyak terletak di dusun Sidomulyo dengan jumlah 191 kepala 

keluarga, sedangkan dusun yang memiliki jumlah kepala keluarga terendah 

terletak di dusun Cadasari dengan jumlah 59 kepala keluarga.  

 
Pendidikan penduduk di Desa Bunut Seberang terbagi atas lima tingkat 

pendidikan, yaitu lulus SD, SMP, SMA, akademi, dan sarjana.  Tingkat 

pendidikan penduduk di Desa Bunut Seberang dapat dilihat pada Tabel 6.  

 
Tabel 6. Tingkat pendidikan penduduk di Desa Bunut Seberang tahun 2020. 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah(orang) 

SD/Sederajat 334
SMP/Sederajat 180
SMA/Sederajat 55
Akademi 9
Sarjana 22

Sumber: Kantor Desa Bunut Seberang, 2021. 

Berdasarkan data pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat 

pendidikan penduduk di Desa Bunut Seberang adalah lulus SD/Sederajat 

sebanyak 334 orang.  Lalu, penduduk yang lulus SMP/Sederajat 180 orang, 

lulus SMA/Sederajat 55 orang, akademi 9 orang, dan sarjana berjumlah 22 

orang.  

 
3. Sarana dan Prasarana 

 
Secara umum tingkat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari 

ketersediaan beberapa fasilitas pelayanan yang ada di daerah tersebut. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dapat dikuasai 

mengakibatkan sarana dan prasarana mengalami peningkatan dari waktu ke 

waktu.  Perkembangan social ekonomi juga mempunyai pengaruh yang 

cukup besar terhadap sarana dan prasarana. 

 
Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Bunut Seberang sangat 

menunjang keberhasilan dalam pembangunan perekonomian di desa 

tersebut.  Sarana dan prasarana di Desa Bunut Seberang sudah cukup 
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memadai untuk mendukung pembangunan dan perekonomian penduduk.   

Sarana dan prasarana transportasi di Desa Bunut Seberang cukup memadai 

dengan jalan desa sepanjang 20 km yang terdiri dari jalan aspal dan jalan 

bebatuan. 

 
Sarana kesehatan juga merupakan sarana penting untuk dapat memudahkan 

penduduk untuk memeriksakan kesehatan anggota keluarga setiap waktu.  

Sarana kesehatan di Desa Bunut Seberang adalah tersedianya posyandu 

sebanyak 4 unit.  Lalu, ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun 

prasarana akan menunjang mutu pendidikan.  Prasarana pendidikan di Desa 

Bunut Seberang dapat dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Prasarana pendidikan di Desa Bunut Seberang tahun 2020 
 

Prasarana Pendidikan Jumlah 

TK 2
SD 5
SMP -
SMA -
Total 7

Sumber: Kantor Kepala Desa Bunut Seberang, 2021. 

Berdasarkan data pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa prasarana pendidikan di 

Desa Bunut Seberang hanya terdiri dari TK yang berjumlah 2 dan SD yang 

berjumlah 5. Prasarana pendidikan SMP dan SMA belum terdapat di Desa 

Bunut Seberang. 

 
Sarana dan prasarana ibadah/keagaaman di Desa Bunut Seberang adalah 

tersedianya masjid sebanyak 7 buah dan mushola sebanyak 11 buah yang 

tersebar di seluruh dusun yang terdapat di Desa Bunut Seberang.  Lalu,  

Desa Bunut Seberang juga memiliki prasarana olahraga berupa lapangan 

sepak bola sebanyak 1 lapangan.  
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4. Pertambangan 

 
Desa Bunut Seberang merupakan salah satu desa di Kecamatan Way Ratai 

yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian bekerja di 

pertambangan.  Masyakarat di Desa Bunut Seberang yang memilih bekerja 

di pertambangan.emas atau beralih pekerjaan ke penambang emas 

disebabkan oleh tanaman yang ditanam oleh masyarakat terserang oleh 

penyakit tanaman, seperti busuk buah kakao dan kanker batang pada 

tanaman kakao.  Hal ini menyebabkan tanaman kakao yang terserang 

penyakit menghasilkan buah sedikit dan tidak menghasilkan buah kakao.  

Serangan hama juga mengakibatkan menurunnya nilai jual kakao yang 

memberikan dampak terhadap pendapatan penduduk di Desa Bunut 

Seberang.  

 
Penduduk yang memiliki mata pencaharian di pertambangan emas ada yang 

bekerja di tempat pengolahan emas, tukang ojek yang mengambil batu dari 

gunung, atau pekerja sebagai pemecah batu.  Penduduk yang bekerja 

sebagai pemecah batu adalah penduduk wanita di Desa Bunut Seberang 

dengan upah Rp 20.000/karung.  Hal ini dilakukan karena terdesak oleh 

keadaan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 
Proses pengolahan emas yang dilakukan oleh penduduk di Desa Bunut 

Seberang dimulai dari pengambilan batu dari gunung, lalu batu dipecah 

menjadi kecil-kecil hingga menjadi butiran pasir dan dimasukkin ke mesin 

gelondongan dan ditambah dengan air raksa hing. Proses ini dibiarkan 

diputar di dalam mesin selama 1 hari 1 malam hingga menjadi lumpur. 

Setelah diputar di dalam mesin gelondongan selama 1 hari 1 malam, lumpur 

dimasukkan ke dalam tong hingga menghasilkan karbon berwarna hitam 

pekat dan dibakar sampai menjadi bulatan perak.  Selanjutnya, bulatan perak 

dilakukan pencucian dengan air keras  untuk mendapatkan emas. 
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D. Keadaan Umum Desa Gunung Rejo 

 
1. Keadaan Geografis 

 
Desa Gunungrejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.  Desa ini merupakan desa 

yang letaknya strategis karena desa ini menghubungkan Kecamatan 

Padangcermin dengan Kecamatan Kedondong.   

 
Desa Gunung Rejo memiliki luas wilayah 2529,40 ha yang didominasi oleh 

lahan perkebunan dan persentase luas Desa Gunung Rejo terhadap luas 

Kecamatan Way Ratai adalah sebesar 8,25%.  Total dusun yang terdapat di 

Desa Gunung Rejo terdiri dari 9 dusun, yaitu Dusun Kalipasir, Ngadirejo, 

Gunungrejo I, Gunung Rejo II, Kaliawi, Candisari I, Candisari II, Tegalrejo, 

dan Talangbandung.  Berikut adalah peta Desa Gunung Rejo Kecamatan 

Way Ratai. 

 Gambar 3. Peta Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai 

Secara administratif, batas-batas Kecamatan Way Ratai adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan kawasan. 
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Poncorojo Kecamatan Way 

Ratai. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan  Desa Babakan Loa Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mulyosari Kecamatan Way 

Ratai.  

 
2. Keadaan Penduduk  

 
Penduduk Desa Gunung Rejo pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 3328 jiwa yang terdiri dari 1740 jiwa penduduk laki-laki dan 1588 

jiwa penduduk perempuan.  Lalu, total jumlah kepala keluarga yang terdapat 

di Desa Gunung Rejo berjumlah 859 KK.  Mayoritas penduduk di Desa 

Gunung Rejo beragama islam, namun terdapat 11 orang beragama Kristen 

dengan tujuh orang laki-laki dan empat orang perempuan.  

 
Pendidikan penduduk di Desa Gunung Rejo memiliki tingkat pendidikan 

dari SD hingga sarjana.  Tingkat pendidikan penduduk di Desa Bunut 

Seberang dapat dilihat pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Tingkat pendidikan penduduk di Desa Gunung Rejo tahun 2020. 
 

Tingkat Pendidikan Jumlah(orang) 

SD/Sederajat 947
SMP/Sederajat 519
SMA/Sederajat 330
Sarjana 22

Sumber: Kantor Desa Gunung Rejo, 2021. 

Berdasarkan data pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat 

pendidikan penduduk di Desa Gunung Rejo adalah lulus SD/Sederajat 

sebanyak 947 orang.  Lalu, penduduk yang lulus SMP/Sederajat 519 orang, 

lulus SMA/Sederajat 330 orang, dan sarjana berjumlah 22 orang.  
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3. Sarana dan Prasarana 

 
Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang 

keberhasilan dalam pembangunan perekonomian di suatu desa.  Sarana dan 

prasarana yang tersedia di Desa Gunung Rejo sudah cukup memadai dan 

lengkap.  Prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Gunung Rejo antara 

lain adalah tersedianya sarana pendidikan formal yang terdiri dari 2 

Raudhatul Athfal, 3 Sekolah Dasar Negeri, 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 2 Madrasah Aliyah (MA).  

 
Sarana dan prasarana ibadah/keagaaman juga merupakan sarana yang 

penting.  Sarana dan prasarana ibadah/keagaaman bertujuan agar 

masyarakat dapat memperoleh kebebasan dan kemudahan dalam memeluk 

dan menjalankan agamanya.  Sarana dan prasarana ibadah/keagaaman di 

Desa Gunung Rejo adalah tersedianya masjid sebanyak 10 unit dan mushola 

sebanyak 5 unit.   

 
Selanjutnya, untuk prasarana kesehatan di Desa Gunung Rejo adalah 

tersedianya Puskesmas sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 3 unit.  

Puskesmas dan posyandu merupakan sarana penting memudahkan 

penduduk untuk memeriksakan kesehatan anggota keluarga setiap waktu.  

Tidak hanya itu, Desa Gunung Rejo juga memiliki sarana wisata, yaitu 

berupa Air Terjun Anglo.  Objek wisata Air Terjun Anglo ini dikelola 

langsung oleh Karang Taruna dan BUMDES Desa Gunungrejo. 

 
4. Pertanian 

 
Desa Gunungrejo merupakan salah satu desa yang menghasilkan kakao 

terbesar di Kabupaten Pesawaran dengan luas perkebunan 792,311 ha. 

Selain kakao, Desa Gunungrejo juga mempunyai potensi perkebunan 

unggulan yaitu tanaman pala.  Selain unggul dibidang perkebunan, Desa 

Gunungrejo juga memliki keunggulan dibidang pertanian yang sampai saat 
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ini masih terus dikembangkan, yaitu tanaman cabai keriting, pisang, kakao, 

pala, kopi dan sebagainya.   

 
Pada tahun 1990 s.d 2006 Desa Gunungrejo adalah salah satu desa 

penghasil cabai terbesar di Lampung dengan sebutan Cabai Anglo.  Namun 

seiring waktu penghasilan tanaman cabai di Desa Gunung Rejo mengalami 

penurunan dikarenakan banyaknya penyakit yang sulit untuk ditanggulangi.  

Tidak hanya di bidang perkebunan dan pertanian, Desa Gunungrejo juga 

memiliki potensi dibidang peternakan karena wilayah Desa Gunungrejo 

sangat cocok untuk pengembangan peternakan.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: 

1. Alasan wanita bekerja sebagai pekerja tambang emas di Desa Bunut 

Seberang dan Gunung Rejo KecamatanWay Ratai adalah  untuk menambah 

pendapatan dengan persentase sebesar 73,33 persen untuk wanita yang 

bekerja di pertambangan dan 56,67 persen untuk wanita yang bekerja di 

pertanian.  

2. Total curahan waktu kerja wanita pada daerah tambang emas di Desa 

Bunut Seberang, yaitu sebesar 31,16  jam/minggu, sedangkan total curahan 

waktu kerja wanita pada daerah pertanian di Gunung Rejo  sebesar 39,1 

jam/minggu.  Hal ini berarti curahan waktu kerja kerja wanita pada daerah 

pertambangan dalam kegiatan ekonomi tergolong  rendah karena kurang 

dari 35 jam/minggu, sedangkan curahan waktu kerja wanita pada daerah 

pertanian tergolong tinggi karena lebih dari 35 jam/minggu. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita pada 

daerah tambang emas di Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo 

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran adalah umur, anak yang 

bersekolah, dan pendapatan suami. 

4. Rata-rata kontribusi pendapatan pekerja wanita pada daerah tambang 

emas di Desa Bunut Seberang dan Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai 

Kabupaten Pesawaran memiliki kontribusi tergolong sedang karena 

kontribusi pendapatannya antara 26% - 50% dari total pendapatan rumah 

tangga.
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B. Saran 

 
Berdasarkan dari uraian hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat 

diajukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi pada daerah pertambangan 

agar wanita yang bekerja di daerah pertambangan mengetahui risiko-risiko 

bekerja di pertambangan, keselamatan bekerja di pertambangan, dan 

dampak pertambangan bagi lingkungan sekitar. Hal ini karena wanita yang 

bekerja di daerah pertambangan kurang mengetahui risiko-risiko dan 

keselamatan bekerja di pertambangan. 

2. Pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan tentang pengendalian 

hama penyakit tanaman dan cara meningkatkan produktivitas tanaman 

pada daerah pertambangan di Desa Bunut Seberang guna memanfaatkan 

lahan yang terkena hama penyakit tanaman. Hal ini didasari atas tingkat 

pendapatan rumah tangga petani lebih tinggi daripada rumah 

pertambangan. 

3. Bagi peneliti lain sebaiknya meneliti curahan waktu kerja anggota 

keluarga yang lainnya  sehingga dapat mengetahui perbedaan curahan 

waktu kerja seluruh anggota keluarga. 
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