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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan yang berhasil dilihat dari masyarakatnya sejahtera, 

di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat luas tetapi, 

Melihat dari beberapa fakta yang ada fenomena di Indonesia angka 

kemiskinan sangatlah tinggi. Didalam kehidupan masyarakat miskin ada 

beberapa fenomena yang menarik dalam usaha mereka untuk mencukupi 

kebutuhannya. Fenomena yang mereka lakukan untuk menghidupi 

keluarga dengan layak yaitu : 

Pertama ialah mereka dalam sisi pengeluaran, mereka mengatur 

keuangan dengan melakukan penghematan yang mereka rasa hal tersebut 

masih bias dirasa tidak terlalu penting seperti halnya dalam hal 

transportasi mereka jika menurut mereka transportasi umum ada dan 

masih bias dilakukan maka mereka tidak perlu membeli kendaraan pribadi.  

Kedua dari sisi pendapatan keluarga, dalam keluarga kurang 

mampu untuk sisi pendapatannya mereka sangat berusaha untuk 

melakukan pengotimalan dalam berusaha untuk mendapatkan pendapatan 

melalui sumber daya ekonomi yang mereka miliki. Upaya tersebut 

dilakukan hanya bertujuan untuk tetap bertahan pada tingkat kesejahteraan 

atau kehidupan yang layak dengan memenuhi kebutuhan kelurarganya. 

Perkembangan pembangunan yang semakin hari semakin 

berkembang dengan cepat. Telah mebuka kesempatan bagi perempuan 
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yang ingin bekerja, saat ini pekerja perempuan sudah semakin terlihat 

dengan jelas dengan berbagai bidang pekerjaan. Sejak menyadari bahwa 

perempuan juga bias memberikan kontribusi dalam keluarga. 

Perempuan pada umunya mempunyai peran ganda, baik bagi 

perempuan yang memiliki Pendidikan yang tinggi ataupun yang rendah. 

Bagi perempuan yang berpendidikan formal yang relative rendah, peran 

ganda itu didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, dan untuk 

perempuan yang berpendidikan tinggi peran ganda itu diarahkan pada 

pengembangan karir.  

Dalam keluarga kurang mampu kebanyakan dari mereka 

mengunakan segala sumber daya manusianya untuk mendapat pendapat 

agar bias memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari..Dalam 

hal demikian di dalam kehidupan keluarga miskin jika menganggur hal 

tersebut sangatlah rugi karena dalam keluarga miskin jika ada yang 

menganggur didalam suatu keluarga tersebut maka akan mengakibatkan 

adanya penambahan tanggungan untuk keluarga yang lain.  

Dalam keluarga miskin mereka tidak akan pernah mengharapkan 

jadi pengangguran mereka sangat semangat dalam bekerja, dan apabila ada 

pekerjaan dalam sektor informal maka mereka sangat bersemangat untuk 

melakukan pekerjaan tersebut apalagi pekerjaan tersebut tidak memandang 

pendidikan, keahlian, maupun untuk modal yang besar dan mudah untuk 

dimasuki.Sangat perlu dipertimbangkan kembali dalam kondisi pentingnya 

partisipasi perempuan dalam menangkap peluang kerja, meningkatkan 
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pendapatan, memberikan nilai tambah (added value) bagi kehidupan 

merekan. 

Dikalangan keluarga miskin pendidikan perempuan sangat rendah, 

karena dilatarbelakangi oleh keluarga yang perekonomian sangat rendah 

kebanyakan dari mereka tidak terlalu memikirkan pendidikan anaknya, 

menurut keluarga miskin mereka beranggapan yang terpenting bias hidup 

dan memenuhi kebutuhannya, mereka sangat bersyukur jika mereka sudah  

bisa mencukupi kebutuhan pokoknya setiap harinya tidak memandang 

pendidikannya.. 

Partisipasi perempuan saat ini bukan sekadar menuntut persamaan 

hak tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan 

dalam masyarakat di Indonesia.  Secara umum alasan perempuan bekerja 

adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Keadaan perekonomian yang 

semakin tidak menentu, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin 

meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan 

berakibat pada  terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Kondisi 

inilah yang mendorong ibu rumah tangga yang awalnya hanya jadi ibu 

rumah tangga kemudia ikut serta dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga. 

Jika demikian, maka gambaran diatas paling tidak telah 

menunjukkan bahwa sesungguhnya masuknya wanita dalam ekonomi 

keluarga merupakan kenyataan bahwa wanita adalah sumber daya yang 

produktif. Oleh sebab itu diperlukan juga perbaikan kondisi dan 
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penciptaan kesempatan kerja yang sesuai dengan realitas dan perubahan 

yang ada saat ini. 

Semakin banyaknya bidang industri yang memperkerjakan lebih 

banyak perempuan dari pada laki-laki  karena perempuan lebih fokus, 

teliti, dan memiliki spesifikasi tersendiri pada bidang keterampilan seperti 

halnya PT. Eksportir Udang di Kabupaten Situbondo yang memberi 

kesempatan kerja yang sangat luas untuk tenaga kerja perempuan. 

PT. Eksportir Udang Desa Landangan Kecamatan Kapongan 

Kabupaten Situbondo, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang ekspor perikanan di Kabupaten Situbondo. Perusahaan ini sudah 

berkembang pesat dan merupakan perusahaan ekspor yang cukup terkenal 

di Kabupaten Situbondo PT. Eksportir Udang sudah terkenal dengan 

banyaknya tenaga kerja perempuan yang bekerja yaitu hamper 90% tenaga 

kerja perempuan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

analisis pendapatan tenaga kerja perempuan pada PT Eksportir Udang 

Kabupaten Situbondo. 

B. Perumusan Masalah 

Rendahnya pendapatan keluarga dengan keadaan ekonomi yang 

semakin tidak menentu kebutuhan pokok semakin meningkat, harga-harga 

pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung 

tidak meningkat yang mengakibatkan pergangguan stabilitas 

perekonomian keluarga. Berdasarkan latar belakang di atas diketahui  



5 
 

 
 

dengan hal tersebut sehingga dapat diambil rumusan masalahnya sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana profil tenaga kerja perempuan di PT. Eksportir udang 

Kabupaten Situbondo? 

2. Bagaimana pengaruh umur, masa kerja, terhadap jumlah produksi 

tenaga kerja perempuan di PT Eksportir Udang? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah produksi terhadap pendapatan tenaga 

kerja peempuan di PT Eksportir Udang? 

4. Seberapa besar kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan 

keluarga? 

C. Batasan Masalah 

1. Responden atau sampel dalam penelitian adalah tenaga kerja 

peerempuan yang bekerja pada PT. Eksportir Udang yang berasal dari 

Kecamatan Mlandingan. Memilih kecamatan mlandingan karena 

menurut data yang diterima kecamatan mlandingan memiliki jumlah 

tenaga kerja perempuan terbanyak yang bekerja di PT Eksportir 

Udang. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel-variabel yang diamati, 

yaitu umur, lama kerja, jumlah produksi yang dihasilkan oleh tenaga 

kerja perempuan, pendapatan keluarga. 

3. Umur pada penelitian ini yaitu yang masuk pada usia produktif yaitu 

20-45 tahun. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui profil tenaga kerja perempuan yang bekerja di PT. 

Eksportir Udang Kabupaten Situbondo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh umur, dan masa kerja terhadap jumlah 

produksi tenaga kerja perempuan di PT. Eksportir Udang Kabupaten 

Situbondo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah produksi terhadap pendapatan 

tenaga kerja perempuan di PT Eksportir Udang Kabupaten situbondo. 

4. Untuk mengetahui persentase kontribusi pendapatan tenaga kerja 

perempuan terhadap pendapatan keluarga. 

E. Manfaat 

1. Bagi peneliti, sebagai sumber refrensi penelitian kontribusi pendapatan 

tenaga kerja perempuan terhadap pendapatan keluarga, dan menambah 

pengalaman serta pegetahuan. 

2. Bagi pemerintah, penelitian berguna untuk kebijakan yang akan 

menjadi pertimbangan dimasa mendatang agar bias mengembangkan 

pelatihan buat para perempuan untuk menunjang kesejahteraan pekerja 

perempuan. 

3. Bagi pembaca, berguna untuk menambah wawasan dan pengembangan 

penelitian selanjutnya. 
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