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TINGKAT UPAH DAN DIFERENSIASI GENDER PEI(ERJA
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI KAYU DI PROPINSI JAMBI

WAGE LEVELS AND GENDER DIFFERENTIATION OF WORKERS
IN LUMBER INDUSTRY IN THE PROVINCE OF JAMBI

Oleh: Hardiani *)

Abstract

T'he aims of this r€search are to analyze l) Ihe factors lhat determtne
wages, 2) wage diJferences between male ancl female workers in terms rtf

their ranlas/type of work, and 3) wage dilferences behveen male and

Jbmale workers in lerm.s r,tf indiviclual trait.s. T'he tesearc'h was carriecl otrl

in PT.PSUT Jambi. As man)t a.s 200 workers were selectecl through a
proportional random sampling based on rankitype's of work. I'he data

analysis adopted a linear regression and a mean dtferential test (z-test

and t-test). The re'-earch Jindings show that male workers' wages are
po.titively correlatecl with age, eclucation, and length of service. T'he wagq;

of married male workers are lotver than the wage.s oJ'single male vvorkers.

fiemale wnrker^g' wages are por-itively correlatecl with eclucation and lengtlt

setvice. The wages r,tf wr,srkers as a vhole (male and female) are positively

correlateclwith age, education, ancl length of service. T'he wage of manied
worker,s are lower than the wage.s of single wr,trkers.

Kata Kunci
Faktor penentu upail,
Diferensiasi Gender

I. PENDAHULUAN
l.l. Latar Belakang

Di Jambi, sektor industri merupakan
sektor dengan pertumbuhan yang pesat.
Selama periode 1986-1993 terjadi penam-
bahan sebanyak 61 perusahaan, dengan
peningkatan investasi mencapai 205%
pertahun (BPS, 1993). Seianjutnya, dari lima
sub-sektor industri yang ada di Jambi, sub-
sektor industri kayu memiliki peranan paling
penting. Jumlah perusahaannya mencapai
l0,37oh dari total perusahaan industri, dan
penyerapan tenaga kerjanya mencapai
8l,3lyo dari penyerapan tenaga kerja sektor
industri.

Besamya penyerapan tenaga kerja pada
sub-seklor industn kayu, merupakan keadaan
yang menggembirakan. Namun demrkian, hal
tersebut temyata tidak diimbangi dengan
paungkatan upah yang memadai. Tingkat
upah pekerja sub-sektor industri kayu di
Jambi selama periode 1986-1993 memang
telah murgalami poringkatan yang cukup
berarti, yang mencapai 9,93% pertahun.

Namun demikian, peningkatan upah iru juga

diikuti oleh peningkatan indeks harga yang
nrencapai 18,06oh (BPS, 1990,BPS,1994).
Lebih besamya perungkatan indeks harga
dibandingkan tingkat upalt, menyebabkan
penulunan kesejahteraan pekerja. Dalant
peningkatan upah pekerja, pemerintah tidak
hanya melakukan kebijakan seperti pemberian
subsidi ataupun pembenan kemudahan
tentang tarif dan prasarana yang mendukung

'dalam pengembangan usaha kepada
pangusaha industri, tetapi perlu j.,ga

melakukan kebijakan di tingkat mikro, dengan
penekanan terhadap pekerja industri. Oleh
karenanya perlu pengetahuan tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi upah di tingkat
individu.

Fenomena lain dalam tingkat upah pada
sub-sektor industri kayu di Janrbi adalah,
terdapatnya ketimpangan tingkat upah antara

*) Dosen FE Unja -lurusan Studi Pembangunan,
meneyelesaikan penclidikan Magister di
(Jn iv ersi t as G aj ahm ada J ogyakar ta
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pekerja laki-laki dan perempuan. Pada tahun
1993, upah pekerja perempuan, 29o/o leblh
rendah dari upah pekerja laki-laki.

Lebih randahnya tingkat upah yang
diterima pekerja perempuan dibandingkan
lakilaki manunjukkan adanya diferensiasr
gender dalam pengupahan.. Oleh karenanya
perlu pengetahuan yang lebih mendalam
mengap a terj adi diferen si a si gender ters ebut.

I .2. Pertanyaan penelitian
1) Apakah faltor dominan yang menentukan

besamya upah pekerja ?
2) Bagaimanakah perbedaan upah antara

pekerja laki-laki dan perempuan
berdasarkan bidang pekerjaan ?

3) Bagaimanakah perbedaan upah antara
pekerja lakilaki dan perempuan
berdasarkan karaktenstik individunva ?

I.3. Tujuan Penelitian
1) Menganalisis faktor penentu upah yang

diterima pekerja berdasarkan karakteristik
individu yang meliputi umur, pendidikan,
status kawin dan pengalaman kerja .

2) Marganalisis perbedaan upah pekerja lakr-
laki dan perempuan berdasarkan bidang
pekerjaaan, yang ditantukan oleh skala
upah.

3) Menganalisis perbedaan upah pekerja laki-
laki dan perempuan berdasarkan urnur,
pe.ndidikan, status kawin dan pengalarnan
kerja.

tr. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Determinan Upah
Penelitian faktor yang mempengaruhi

upah telah dilakukan di beberapa daerah di
Indonesia. Tarmizi (1991), menemukan
bahwa tingkat pendidikan formal dan masa
kerja berpengaruh terhadap trngkat upah
yang diterima. Semakin trnggr tingkat
pendidikan dan semakin lama masa kerja,
maka semakin tinggi upah pekerja. Wibisono
dan Sukamdi (1995) di Ke-camatan
Unggaran Kabupaten Semarang menemukan
bahwa umur berpengaruh positif terhadap
upah pekerja perempuan. Faktor temuan lain

yang mempengamhi upah adalah adalah
lama masa kerja. Semakin lama masa kerja
semakin tinggr upahnya. Faktor yang
melatarbelakangi adalah lama kerja ber-
kaitan dengan proses pelatihan sambil kerja,
proses adaptasi terhadap proses kerja.

2.2. Diferensiasi Upah Berdasarkan
Gender

Selain ditentukan oleh faktor umur.
pa-rdidikan dan masa kerja, kenyataan
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
upah yang besar antara pekerja lakilaki dan
perempuan. Di Amerika Serikat pada tahun
1984, rata-rata upah pekerja perempuan
adalah 63 persen dari pekerja lakilaki
(Ehrmberg dan Smith,l988). Di samping itu
ditemukan bahwa perbedaan upah ini akan
semakin besar dangan semakin tuanya umur.

Yusuf dan Kumiawan (Iqbal,l983)
dalam penelitian yang dilakukan di Kawasan
lndustri Pulogadung menemukan bahwa
perbedaan rata-rata*.,:rpendapatan;, .yang
ditenma pekerja perempuan dan laki-laki
makin sedikit deng,an makrn tinggi tingkat
pardidikan perempuan. Selanjutnya,
purelitian Rupetu (1993) menemukan,
bahwa untuk masa kerja yang rendah,
hampir tidak terdapat perbedaan upah antara
laki- laki dan perempuan. Namun demikian
pada masa kerja yang relatif panjang laki-
laki akan menerima upah yang lebih besar
dan perempuan. Selanjutnya, Hafidz ( 1 995)
mencoba menghubungkan perbedaan upah
ini pada berbagai jerUang penCidikan. Dite-

- mukan fakta bahwa semakin tinggi pen-
t 

didik"., semakin kecil perbedaan upah antara
pekerja laki-laki dan perempuan.

Berkaitan dengan aspek perbedaan upah
antara laki- laki dan perempuan, terdapat tiga
teori yang menjelaskan hal tersebut. Becker
(Ctnphn dan Sloanej982) menggtxrakan
istilah "Dual-Labour Market". Teori Becker
mengatakan bahwa baik majikan maupun
buruh mempunyai suatu selera untuk
diskriminasi (individualistic approach)
Biaya realisasi selera iru ber-wujud: keun-
tungan (profit) atau pengorbanan (sacrifice)
upah. Oleh karenanya, status dalam keluarga
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dan pembagan kerja di dalam run-rah tangga
lebih mampu menjelaskan tingkah laku
perempuan dalam pasar tenaga kerja
Perbedaan upah lakilakr dan perempuan
lebih tepat disebabkan oleh status kawin
daripada oleh diskriminasi. Status kawin bagi
iakilaki berimplikasi pada upaya
memaksimumkan pendapatan keluarga
(sehingga berusaha mendapatkan upah yang
lebih tinggi), sebaliknya bagi perempuan akan
meningkatkan spesialisasi peran dalam
rumah tangga, sehingga mengurangi
produktivitas di pasar kerja.

Teori segmentasi pasar tenaga kerja
mengatakan, lakiJaki pada usia prima
terkonsentrasi dalam pekerjaan berupah
tinggt, stabil, dengan latihan, promosi dan
prospek karier lebih baik (primary jobs).

Sedangkan perempuan terkonsentrasi pada
pekerjaan sekunder (secondary jobs), yang
tidak menjanjikan jaminan akan kestabilan
bekerja, kompensasi rendah dan tanpa
prospek (Ctuplin dan Sloane,1982)

Teori segmentasi pasar tenaga kerja ini
dianggap tidak mampu menlelaskan mengapa
segmentasi pasar tenaga kerja berdasarkan
jenis kelamin terjadi. Menurut teon gender
atau feminist, kedudukan perempuan yang
relatif rendah dalam pasar tenaga kerja im
tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang
menempatkan perempuan pada kedudukan
yang lebih rendah daripada laki-laki.

Pengaruh akar sosial budaya dalam
mensosialisasikan perempuan sebagai
kelompok orang yang memiliki ciri terterrtu
mempengaruhi keterlibatan-keterlibatan pe.
rempuan. Proses sosialisasi cenderung men- i
sosialisasikan perempuan dengan kegiatan
domestik dan sifat-sifat , kewanitaan, mq.
nyebabkan terjadinya proses identifikasj
pekerjaan-pekerjaan publik yang sesuai
dengan sifat perempuan. Dapat dilihat
kecarderungan bahwa perempuan temyata
terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang
bersifat "menerima perintah", seperti
sekretaris, resepsionis, waitrws dan lainnya.
Perbedaan perempuan dan laki-laki yang
telah disosialisasikan dalam keluarga
kemudian terefleksi dalam kecurdenmgan

menerima penntah dan memben penntah
(Col l ins,  1991).

2.3. I{ipotesis
a. IJmur, pendidikan, dan pangalaman kerla

berpangaruh positif terhadap upah, dan
pekerja berstatus kawrn manenma upah
lebih besar dibandingkan yang belum
kawin.

b. Pada berbagai .yenjang jabatan/bidang
pekerjaan, pekerja lakilaki menerima
upah lebih besar dari pekerja perempuan.
Semakin tinggi upah pada jenjang
jabatan/bidang jabatan, semakin kecil
perbedaan upah.

c. Pekerja laki-laki menerima upah lebih
besar dari pekerja perempuan.
Berdasarkan karakteristik individu: cl).
Semakin tinggi umur, semakin kecil
perbedaan upah, c2). Semakin tinggr
pendidikan, semakin kecil perbedaan upah,
c3). Semakin lama masa kerja, semakin
besar perbedaan upah, c4). Perbedaan
upah lakilaki dan perempuan yang
berstatus kawin lebih besar daripada
pekerja yang berstatus tidak kawin.

Itr. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di PT.PSUT
Jambi yang mewakili perusahaan industri
yang ada. Sarnpel diambil sebanyak 200
orang. Pengambilan sampel dilakukan secara
Proporsional Random Sampling.

Data primer dikumpulkan melalui
wawancara dengan berpedoman pada
kuestioner kepada peke4a industri dan wakil
perusahaan. Data sekunder dikumpulkan dari
instansi terkait.

Untuk menganalisis faktor yang
mempengaruhi upah digunakan analisis
regresi linier. Persamaan r€resi dibentuk dari
variabel dependen upah (rJ), dan variabel
independen umur (Um), umur kuadrat (Urn2),
pendidikan (P), pendidikan kuadrat (P'),
status kawin (K), masa kerja (M) dan masa
kerja kuadrat (M') Sebelum membentuk
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persamaan regresl untuk vanabel independen
secara keseluruhan, terlebih dahulu dibentuk
persamaan regresi untuk masing-masing
variabel secara terpisah. Persamaan regresi
juga akan dibentuk secara terpisah hanya
untuk pekerja lakilaki, hanya untuk pekerja
perempuan dan untuk pekerja secara
keseluruhan.

Untuk menganalisis perbedaan upah
digunakan uji beda rata-rata (uji z dan uji t).
Selanjutnya, baik untuk uji pengaruh maupun
uji beda, dilakukan pada tingkat signifikansi
95% (*) dan 99% (**).

lV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. l. Karakteristik Responden
Rata-rata umur pekerja adalah 24 tahun.

Pekerja laki-laki memiliki nta-rata umur 25
tahun, dan perempuan adalah 22 tahun.
Selaryutnya, rata-rata tahun sukses sekolah
adalah l1 tahun. Tahun pendidikan laki-laki
lebih tinggi dibandingkan perempuan, dimana
untuk laki-laki mencapai 12 tahun sedangkan
perempuan hanya l0 tahun.

Terdapat 73Yo pekerla yang berstatus
tidak kawin dm 27o/o yang berstatus kawin.
Proporsi yang berstatus kawin untuk pekerja
laki-laki mencapai 36,204 sedangkan untuk
perempuan hanya 14,30 . Selanjutnya, jika

dilihat masa kerja pekerja adalah sebesar 2,2
tahun, dengan masa kerja laki-laki 2,4 tahun
dan perempuan 2,0 tahun.

4.2. Upah dan Komponen Pengupahan
Rata-rata upah yang diterima pekerja Rp

318.120 perbulan. Upah pekerja terdiri dari
upah pokok, tunjangan tetap serta tunjangan
tidak tetap. Rata-rata upah pokok dan
tunjangan tetap yang ditenma pekerja adalah
Rp 138.264 perbulan sedangkan tunjangan
tidak tetap mancapai Rp 179.856. Dengan
kata lain, bagian terbesar (56,5 %) dari upah
total yang diterima pekerja, merupakan
turjangan tidaktaap.

4.3. Faktor-Faktor Yang lthmpengamhi
Tingkat Upah

a. Umur
Regresi umur dengan upah pekerja
keseluruhan (laki-laki dan perempuan):

rJ: -2s5130 + 36331 Um** - 439 Urn2*
**

F:46.3
( l )

Pola pengaruh umur dengan upah adalah
parabolis dan bersifat "diminishing maryinal
retum". Upah maksimum tercapai pada
umur 4l tahun (dihitung dengan rumus --
blZc), dan setelah umur tersebut upah
mengalami penunman. Setiap penambahan
umur sarnpai umur 41 tahun akan
n-reningkatkan upah, tetapi pertambahan
upah tersebut akan selalu berkurang sebesar
Rp 878 (dari koefisien variabel bebas yang
didiferarsialkan).
Rqgresi umur dengan upah untuk pekerja
laki-laki:

tJ: -915406 + 80255 Um** - 1172 tJmr**
**

F:45,2 ',

(2)
Pengaruh umur terhadap upah pada

pekerja laki-laki menriliki pola yang sama
seperti pada pekerja secara keseluruhan,
dengan titik maksimum upah pada umur 34
tahun. Berarti sampai umur 34 tahun, pen-
ingkatan umur akan merringkatkan upab
pekerja lakiJakr, namun besamya
paringkatan tersebut akan selalu berkurang
sebesar Rp 2344.
Regresi umur dengan upah untuk pekerja
perempuan:
U: -129745 + 33179 Um - 621 Um'z

F:3,1" (3)
Untuk perempuan koefisien Um dan Umz

tidak memiliki pengan-rh yang signifikan.
Namun demikian, karena nilai F adalah
signifikan, maka dapat diduga terjadi koli-
nieritas yang sempuma antara Um dan Um2.
Oleh karenanya akan dibentuk persamaan
regresi sederhana upah terhadap Um dan Um2
secara terpisah.
Regresi Um dengan upah sebagai berikut:
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U: 186287 + 4913 Unr* (4\
Terlihat bahwa rerdapat pengaruh yang

positif dan sigrufikan antara umur dengan
upah. Selanlutnya, regresi Um2 dengan upah
sebagai benkut .

U :245246 + 99,45 Urrr'* 15)
Um2 juga sigrufikan, yang berartr

pengaruh untur terhadap upah berbentuk
parabolis dargan titik minimum 0. Setiap
penambahan umur akan meningkatkan upah
perempuan dan perungkatan tersebut akan
selalu bertambah sebesar Rp I99.

Membandingkan persantaan regresi
antara pekerja lakilala dan perempuan,
menun;ukkan bagi lakilaki peningkatan umur
akan mengurangi kemampuan fisik, tetapi hal
tersebut tidak berlaku untuk perempr.ran. Hal
ini secara logs tidak dapat diterima, karena
bagaimanapun baik untuk pekerja takiJaki
maupun perempuan, perungkatan umur
sampai pada batas tertentu, akan menurunkan
kemampuan fisik untuk bekerja. Terdapatnya
perbedaan dalam.parel i t ian ini  lebih
disebabkan karena perbedaan dalam umur
antara pekerja lakr-laki dan perempuan. Umur
tertinpgr pekerja laki-laki mancapai 42 tahun,
sedangkan pekerja perenlpuan hanya 33
tahun. Pada umur pekerja perempuan ini
belum akan terjadi penurunan kemampuan
fisik yang mengLlrang produktivitas keria.

b. Penrlidikan
Regresi pendidikan dengan upah untuk
pekerja laki-laki dan perempuan:

u: 322476 - 16956 P +. 1464 P'*
F:15.2*x
(6)

Terlihat bahwa hanya koefisien p2 yang
signifikan dan berrulai positif. Hal ini berarti
pengaruh pardidikan terhadap upah adalah
paraboiis dengan titik minimum. Karena p
tidak signifikan, maka titik minimum berawal
dari titik nol. Dengan demikian bentuk kurva
yang terlihat hanyalah kurva yang menaik
saja.

Nilai positif dan p, juga berarti bahwa
peningkatan upah akibat peningkatan
purdidikan bersifat "increasing marginal
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retunt". Setiap peningkatan pendidrkan akan
meningkatkan upah dan peningkatan tersebut
selalu bertambah sebesar Rp 2928.
Regresr pendidikan durgan upah untuk
pekerja laki-lakr:
u: 3s2219 - 19478 P + 1569 pz

F:7,J**
(7)

Ter[hat tidak adanya pengaruh yang
stgrufikan dari variabel p dan p2 terhadao
upah. Tidak signifikannya kedua variaUet
tersebut, disebabkan adanya kolineantas
yang serius, karena temyata nilai F
persarnaan menunjukkan angka yang
signifikan. Dengan nrembentuk re.gresi
sederhana hanya untuk variabel p deiean
upah didapatkan:

U: 145174+ 11082p**
(8)

Terlihat bahwa terdapat pengaruh positrf
antara pendidikan, dimana setiap tambahan
satu tahun pendidikan formal akan
merungkatkan upah sebesar Rp i 70g:
perbulan: Selanjutnya regresi sederhana
untuk variabel P2 dengan upah adalah
sebagai berikut:

u : 238'106 + 153 P'**(g)
Juga terlihat adanya pengaruh positrf

antara P2 dengan upah. Berarti terdapar
pengaruh parabolis dengan titik njrumum p:
0. Namun dernikian karena tidak adanr.a
responden yang tidak pemah sekolah, inaka
kurva yang terlihat hanyalah kurva ),ang
menaik saja, yang bersifat ,,increasrn,:.

maryinal retum", dengan perungkatan
tambahan sebesar Rp 1506.
Regresi pendidikan dangan upah untuk
pekerja perempuan:
u: 250119 - 1177 P + 481 P'
F:4,1" ( to)

Dengan memasukan variabel p dan p:
secara bersamaan, juga terdapat kolineantas
sempuma, dimana kedua vanabel ddak
menunjukkan pengaruh sigrufi kan, sedangkan
nilai F hitungnya sigrufikan. SelanjLrtn...a
dangan menrbentuk persanraan rq,resi 

-\ana-

bel P dengan upah didapatkan sebagai benkur



tJ:  207474 + 8214 P**
(11)

Terlihat bahwa terdapat pengaruh positif
antara pendidikan dengan upah, dimana setiap
peningkatan I tahun pendidikan akan
meningkatkan upah sebesar Rp 8214 perbu-
lan. Selanjutnya persamaan regresi untuk
vanabel P2 dengan upah didapatkan:

U:245179 *orrPr**112)
Walaupun secara umum persamaan

regresi pendidikan dengan upah antara
pekerja laki-laki dan perempuan memiliki
pola yang sama, narnun demikian terdapat
perbedaan yang cukup berarti dalam hal
besamya nilai koefisien variabel yang ada
dalam persamaan. Walaupun secara linier
peningkatan pendidikan muringkatkan upah
pada pekerja laki-laki dan perempuan, tetapi
peningkatannya adalah relatif besar untuk
laki-laki. Selanjutnya, juga terlihat bahwa
"increasing marginal relum" pekerja laki-
lakipun lebih tinggi dari pekerja perempuan.

c. Status Kawin
Regresi antara status kawin dengan upah

untuk p ekerj a kes eluruhan :

rJ:  302642+ 65165 K** (13)
Status kawin berpengaruh signifikan

dengan upah, dimana pekerja berstatus
kawin menerima upah Rp 65.165lebih tinggi
dari pekerja yang belum kawin.
Regresi status kawin dengan upah untuk
pekerja perempuan:
U:293692-6642K (14)

Untuk pekerja perempuan, status kawin
tidak berpengaruh terhadap upah.
Sebaliknya jika persamaan dibentuk hanya
untukpekerja lakiJaki, sebagai berikut: /

U: 3l  1350 + 80093 K** 1tS;
Status kawin memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap upah pekerja laki-laki,
dimana pekerja yang berstatus kawin
menerima upah Rp 80093 lebih tinggi dari
yang belum kawin.

d. Pengalaman Kerja
Regresi masa kerja dangan upah untuk
pekerja secara keseluruhan.

U:253076+2787 M** -6M'

F:42,9** (16) '
Hanya koefisien M yang signifikan

Dengan demikian, pengalaman kerja ber-
pengaruh positif dan linier terhadap upah,
dimana setiap penambahan masa kerja 1
bulan akan muringkatkan upah pekerja
sebesar Rp 2.787 perbulannya.

Regresi masa kerja dengan upah untuk
pekerja laki-laki:

IJ:240844 + 4300 M** - 16 Mr*

F:41,0+* (17)
Signifikannya variabel M dan M2

menunjukkan bahwa pada pekerja lakiJaki,
pola pengaruh masa kerja dengan upah
adalah parabolis dan memilikr titik
maksimum yang tercapai pada masa kerja
kerja 134 bulan. Namun demikian, karena
masa kerja tertinggi dari responden adalah
128 bulan, maka yang terlihat hanyalah
bentuk kurva yang menaik saja, dan bersifat
"diminishing maryinal retum", dimana setiap
penambahan masa kerja akan meningkatkan
upah, tetapi peningkatan tersebut selalu
berkurang sebesar Rp 32
Regresi masa kerja dengan upah untuk
pekerja perempuan:

U: 261038 + l87g M* -  14 M'

F:3,5* (18)
Terlihat bahwa hanya variabel M yang

memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan
kata lain, pengaruh antara pengalaman kerja
terhadap upah pekerja perempuan adalah
linier dan positif, dimana setiap penarnbahan
masa kerja I bulan akan meningkatkan upah
pekerja perempuan sebesar Rp 1879
perbulannya.

e. Analisis Simultan Faktor Yang
lllsnrpengaruhi Upah
Analisis simultan akan menggabungkan

semua variabel yang secara statistik memiliki
ftorelasi yang signifikan. Regresinya untuk
pekerja secara keseluruhan adalah:

Jurnal Manajemen dan Pembangunan, Volume 9, 1998 63



tJ: -236375 + 31128 Um** - 453 IJmz*

369 P'** -  $577 K** + l73l  M**

F:30** (1e)
Terlihat bahrva pola pengaruh antara

umur dengan upah masih taap parabolis,
dengan titik puncak rnaksimum yang tercapai
pada usia 34 tahun. Koefisien Um2 yang
lebih kecil dari nol, menunjukkan pengaruh
yang bersifat "dimirushing marginal retum".
Pertambahan urnur akan meningkatkan upah,
tetapi peningkatannva akan selalu berkurang
sebesar Rp 906 perbulan.

Pada variabel pendidikan, bentuk
kurvanya adalah parabolis dan sifat
pengaruhnya "increasing marginal retum".
Perungkatan pendidikan akan meningkatkan
upah, dan peningkatannya akan selalu
bertambah sebesar Rp 738 perbulan.
Selanjutnya variabel pengalaman kerja
memiliki pargaruh yang positif linear, dimana
setiap tambahan satu bulan pengalaman kerja..
akan meningkatkan upah sebesar Rp 1731
perbulan.
Regresi untuk peke4a lakilaki adalah:

u : -g7156 5 + 757g5 Um** -1227 rJmr** +

461Pr** -56003 K** + 2466M** -zwz

F:29,9** (20)
Pertambahan umur akan meningkatkan

upah, tetapi peningkatan tersebut akan selalu
berkurang sebesar Rp 2454 perbulan.
Paringkatan pendidikan akan muringkatkan
upah, dan pmingkatan upah tersebut akan
selalu bertambah sebesar Rp 922.
Selanjutnya, untuk penambahan satu bulan
masa kerja akan maringkatkan upah sebesar
Rp 2466 perbulan. Status kawin pada pekerja
lahlaki menunjukkan koefisien yang negatif.
Hal ini berarti,'pekerja yang berstatus kawin
menerima upah yang lebih rendah dari yang
belurn kawin.
Regresi untuk pekerja perempuan adalah:

Ll:262083 - 93 Um2 + 437 P'** + 982 M*

v4,2** (2r)
Temyata hanya vanabel pendidikan

(P'z) dan masa kerja (M) yang berkorelasi

secara signifikan. Tidak signifikannya
vanabel umur memrnjukkan adanya koreiasr
yang kuat antara umur dengan pendidikan dan
masa kerja.

4.4. Diferensiasi Jabatan/Bidang Pekerjaan
Distribusi frekuensi responden berdasar-

kan jabatan/bidang pekerjaan ini berturut-
turut untuk Askasi, Kepala Kerja dan
administrasi adalah 5,5oh, 8,5yo, 9,5o4.
Selanjutnya, berdasarkan kriteria bidang
produksi didapatkan sampel pekerja untuk
bidang B (upah tinggr) sebesar 37,5o4, bidang
C (upah menengah) sebesar 21,004 dan
bidang A (upah rendah) sebesar 24,0%.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamrn,
temyata proporsi pekerja perempuan pada
jabatan askasi dan kepala kerja adalah relatif
kecil. Proporsi pekerja perempuan pada
jabatan askasi hanya 3,6yo, sebaliknya
pekerja laki-laki mencapai 6,9%. Demikran
juga untuk jabatan kepala kerja, proporsi
pekerja :"perempuan hanya 6,00/o, sedangkan
untuk pekerja laki-laki mencapai 10,3o/o.

Berdasarkan bidang pekerjaan temyata
pada bidang administrasi, proporsi pekerja
perempuan lebih besar dari proporsi pekerja
lakilaki. Di samping itu terdapat perbedaan
panempatan pada bidang produksi. Pada
bidang A dan B, proporsi pekerja lakilaki
lebrh besar dari pekerja perempuan,
sebaliknya pada bidang C, proporsi pekerja
perempuan adalah lebih besar dari lakilaki.

4.5. Diferensiasi Upah Pekerja Laki-Laki
dan Perempuan

Upah tetap (upah pokok + tunjangan
tetap) pekerja perempuan secara nyata
(tingkat signifikansi 99%) adalah lebih rendahr
dari up'ah pekerja laki-laki. Untuk pekerja
lakilaki sebesar Rp 148.076 perbulan
sedangkan upah pekerja perempuan adalah
Rp 124.774 perbulan. Di samping upah
pokok dan tunjangan tetap ini, pekerja juga

mene;ima tunjangan tidak tetap. Dengan
penambahan komponen tunjangan tidak tetap
ini, upah pekerja perempuan tetap lebih
rendah dan pekerja lakilaki. Rata-rata upah
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perempuan sebesar Rp 290.541 perbulan, dan
upah laki{aki sebesar Rp 338 091.

a. Diferensiasi Upah Berdasarkan Jabatan
Llntuk semua tingkat jabatan, upah

pekerja perempuan relatif lebih rendah dan
upah laki-laki. Selanjutnya, jika dilihat secara
lebih terpennci, pada jabatan/bidang
pekerjaan askasi, kepala kerja, adnunistrasi
dan buruh B terdapat perbedaan upah yang
cukup berarti antara pekerja lakrlaki dan
perempuan. Sebaliknya bidang produksi A
dan C, perbedaan tersebut relatif kecil dan
tidak signifiican secara statistik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada
jabatan dan bidang pekerjaan yang
memberikan upah relatif tinggi, terdapat
perbedaan upah yang berarti antara pekerja
laki- lah dan perempuan. Sebaliknya pada
bidang pekerjaan dengan upah yang relatif
rendah, hampir tidak menunjukkan perbedaan
yang berarti.

b. Difercnsiasi Upah Berdasarkan Umur
Perbedaan rata-rata upah antara pekeria

laki-lah dan perempuan pada berbagai
kelompok umur menunjukkan bahwa pada
umur-ulnur muda, rata-rata upah yang
diterima perempuan adalah lebih tinggi dari
lakilaki. Namun denrikian pada kelompok
umur tertua (25 tahun ke atas) rata-rata upah
laki-laki lebih tinggi dari perempuan.
Selanjrrnya dari uji beda rata-rata didapatkan
pada ketiga kelompok umur tersebut, terdapat
perbedaan yang signifikan secara statistik.

c. Dil'erensiasi Upah Berdasarkan
Pendidikan
Pendidikan berpengaruh positif terhadap

upah baik pada pekerja laki-laki maupun
perempuan. Upah pekerja lakiJaki yang
berpendidikan SD hanya Rp 294.274 taapi
yang berpardidikan Akaderru/perguruan
tinggi tdah mencapai Rp 422.264. Sedangkan
untuk pekerja perempuan, yang berpendidikan
SD menerima upah Rp 270.820 dan
berpurdidikan Akademi/ perguruan tinggr
sebesar Rp 283.333

Selanjutnya, jika dilihat perbedaan upah
antara lakr- lakr dan perempuan pada
berbagai tingkat pendidikan, perbedaan
tersebut temyata tidak bqgitu nyata untuk
trngkat pendidikan SD dan SLTP.
Sebaliknya, upah ini berbeda cukup nyata
pada tingkat pendidikan SLTA dan
Aka derni/Perguruan Tinggi .

d. Diferensiasi Upah Berdasarkan Status
Kawin
Rata-rata upah lakr-lakr yang berstatus

kawin lebih tinggi dari yang belum kawin,
sebaliknya untuk pekerja perempuan yang
berstatus kawin memiliki upah lebih rendah
dari yang belum kawin. Pada pekerja laki-laki
yang belum kawin meniliki upah Rp 308.647
perbulan, sedangkan yang berstatus kawin
memiliki upah Rp 389.968 perbulan.
Selanjutnya untuk pekerja perempuan yang
belunr kawin menerima upah Rp 292.512
perbulan, sedangkan yang berstatus kawin
menerima,upah Rp 278.717 perbulan.
Selanjutnya jika dilihat antara lakilaki dan
perempuan, menunjukkan bahwa perbedaan
yang berarli hanya terjadi pada pekerja yang
berstatus kawin. Sebaliknya pada pekerja
yang belum kawin, perbedaan tersebut adalah
relatif kecil dan tidak sienifikan.

e. Diferensiasi Upah Berdasarkan
Pengalaman Kerja
Pengaruh pengalaman kerja dengan upah

terlihat lebih nyata pada pekerja laki-laki.
Pekerja laki-laki dengan masa kerja di atas 3
tahun memiliki upah Rp 435.440 perbulan
sedangkan yang bermasa kerja kurang dan I
tahun hanya Rp 266.840 perbulan. Artinya,
upah pekerja dengan masa kerja di atas 3
tahun lebih t;.l:rggit 61,30 dari yang bermasa
kerja kurang dari I tahun. Sebaliknya untuk
perempuan, dengan masa kerja di atas 3
tahun upahnya adalah Rp 312.157 perbulan,
sedangkan dengan masa kerja kurang dari I
tahun adalah Rp 272.588. Dengan kata lain
perb6daan tersebut hanya 76,)oh.

Ferbedaan upah antara laki-laki dan
perempuan berdasarkan masa kerja im,
berbeda secara signifikan hanya untuk
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pekerja dengan masa kerja 1,5 - 3 tahun dan
masa kerja diatas 3 tahun. Sedangkan untuk
pekerja dengan masa kerja kurang dari I
tahun dan l-1,5 tahun, tidak menunjukkan
perbedaan yang sigrufikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan
Upah pekerja laki-laki dipengaruhi

secara positif oleh umur, pendidikan dan
masa kerja. Di samping itu pekerja lakilala
berstatus kawin menerima upah lebih rendah
dari yang belum kawin. Upah pekerja
perempuan dipengaruhi secara positif oleh
pendidikan dan masa kerja. Selanjutnya upah
pekerja keseluruhan dipengaruhi secara
positif oleh umur, pendidikan dan masa kerja.
Di samping itu upah pekerja yang berstatus
kawin lebih rendah dari yang belum kawin.

Upah pekerja perempuan hanya 85,9
persen dari pekerja lakilaki. Pada berbagai
jenjattg jabatan/bidang pekerjaan, upah
pekerja perempuan selalu lebih rendah dari
pekerja laki-laki. Perbedaan tersebut terlihat
lebih nyata pada jenjang jabatan/bidang
pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi.

Pada semua kelompok umur, terdapat
perbedaan upah pekerja laki-laki dan
perernpuan. Pada umur-umur muda (15-19
tahun dan 20-24 tahun), upah pekerja
perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Namun,
pada umur tua (25 tahun ke atas) upah
pekerja laki-laki lebih besar dari pekerja
perempuan. Selanjuttya, perbedaan upah
pekerja laki-laki dan perempuan hanya
terdapat pada jarjang pardidikan SLTA dan
Akademi/Perguruan Tinggr, dimana pekerja
perempuan menerima upah lebih rendah dan
pekerja lakilaki. Selanjutnya upah pekerja
laki-laki dan perempuan hanya berbeda pada
pekerja yang berstatus kawin, di mana upah
pekerja perempuan lebih rendah dari upah
lakiJaki. Di samping itu juga perbedaan
upah hanya terjadi pada pekerja dangan masa
kerja yang relatiflarna (1,5 - 3 tahun dan di
atas 3 tahun) di mana upah pekerja
perempuan relatif lebih rendah dari pekerja
laki-laki.

4.2. Saran
Da hasil penelitian disarankan agar

dapat melakukan pengawasan
yang lebi\r intensif pada perusahaan industri
kayu dan industri lainnya pada
umumnya, dalam puringkatan kualitas
sumberdaya manusia pada pekerja perentpuan
dan pemberian kesen-tpatan yang lebih luas
pada pekerja perempuan dalam peningkatan
karir dan mutasi pada bidang pekerjaan yang
lebih dapat menjamin peningkatan upahnya.
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