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ABSTRACT

This study reveals abctut the role o/'housewife in increasing the .family income in Jambi

municipaLitv. Random sampling was u,,sed to consider the research sampling of'vegetable lraders.
'lhe santples o/ this researc'h are 100 vegetable traders in 4 markets in Jambi municipalifii. T'he

purpose,s rl' research ttre lo exanrtne the characteristics housewrfe as vegetable traders', the

income contribution oJ'ltousewlfb in the family income and its importance to cover the family
expencliture. The Pearson regfe,'-sion analysis was used b see the relationship o-f sr,tme variables in

this researclt. 7'hi.t reseat'ch indicate.s that there is no conlribution dffirence of income between

vegetable trader,y v,hose edtrcation Jiom prirnary school and those who graduated .from higher

education such qs,Junior l{igh School and Senior High School. It has been indicated b.y Chi
Square Test Calculation thal Xt c:ounted i.e. 0.26 is smaller than X2 table i.e. 3.84. Il means that
erJuc'alic.tnal levcl does nol in.fluence on lhe ttmottni ol'lamily inc'ome contribution. This researc'h
recontmend.s thut hrnr.sev,ive,t need to lemain to cdrry ctut this job in order to lighten the J'amily's
burden or to cotter the /amily expenditure. 8.1,- c'arrying on thi,s job the /hnily can ea,sily overcome
the./Ltmily costo'nort ancl in lotry term.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
Pemerirtah lndonesia telah sejak lama rnengharapkar peranan wanita dalam

pembanguran. Hal ini secara jelas disebutkal sebagai salah satu butir dari delapan
jalur pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Keikutsertaannya dalam
pemba-ngunan dapat dipantau dari pekerjaannya sehari-hari terutalna daiam
rnelakukan kegiatan produklif sehingga mampu mendapatkan pendapatan. Wanita
dalarn altian di atas adalah selnua wanita dalam usia keqa termasuk Ibu rumah
tangga sebagai wa:rita pekerja.

Dewasa ini, peranzur Ibu rumah tangga telah semakin terlihat terutama bagt
Ibu runah tangga yang sebelumnya mendapat pendidikan yang baik dan mereka
teruyata dapat bekerja sejajar dengan pekerja pria serta dengan tingkat pendapatan
yang sejajar dengan pekerja pria atau tidak menutup kemungkinan pendapatannya
lebih tinggi dari pekerja pria. Hal ini sangat positif dampaknya dalarn konteks
pernbangunan

x')Dosen bakultas Flbonomi, menyele.saikan pendidikan l,{agister Pada {Jniversitas Adleide dt
,4ustralia.
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ekonomi secara keseluruhan dan terutama ekonomi keluarga secara khusus.
Potensi pekerja wanita dapat dilihat dari tingkat intensitas kerjanya (curahan

waktu kerja) yang dapat diperinci menurut umur, tingkat pendidikan, upah per

bulan, status perkawinan, tingkat pendapatan keluarga dan jarak tenrpat tinggal
pekerja wanita ketempat beke{a. Kontribusi pekerja wanita dapat dilihat dari
proporsi pendapatan pekerja wanita terhadap pendapatan keluarga,

Bertolak dari gambaran tersebut penelitian ini bertujua:r ultuk
mengetahui konstribusi serta faktor-faktor yang menryengaruhi intensitas
kerja. Penelitian dilaksanakan di Kotamadya Jarnbi dengan sampel 100 pekerja
wanita dari berbagai pusat pasar atau pusat perbelanjaan yang sampelnya dianr.bil
secara'random sampling.'

1.2. Perumusan Masalah
Wanita dalam keputusannya turtuk turut berpartisipasi dalam pasar

kerja selain dipengaruhi oleh status perkawinan juga dipengaruhi oleh faktor
usia, daerah tempat tinggalnya (kota/desa), pendapatan, agarna, tingkat
pendidikan, tinggi rendahnya pendapatan suanri (bagi yang sudah kawin),
pendidikan wanita itu sendiri serta tingkat pengangguran regional.

Masalah utama dari pekerja wanita adalah latar
belakang sosial yaug rendah, sehirrgga mengharuskan wanita bekerja. Dalam
analisis potensi pekerja wanita ini dibatasi pada bidang-bidang yang pokok saja
sehingga akan diketahui seberapa besar potensipekerja wanita dalam
memberikan sumbangan kepada pendapatan keluarga. Bertitik tolak dari uraiart
di atas, maka menarik ruttuk diteliti:

, 1. Bagairnana sumbangalr ataukontribusipendapatan Ibu rumah tangga dalam
menunjang pendap atan keluarga?

2. Seberapa penting kontribusi pendapatan tersebut dapat diandalkan untuk
rnenutupi biaya hidup keluarga?

3.1. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk msrnperoleh gambaran tentang

rvanita yang mengambil keputusan untuk memasuki lapangan kerja. Selain itu ingin
diketahui pula kontribusi pekerja wanita terhadap pendapatan keluarga. Secara
terperinci tujuan penelitian ini adalah:
L Untuli mengetahui karakteristik pekerja wanita, yang rneiiputi strulctur urillr, status

perkawinan dan tingkat pendidikan,
2. Untuk rnenganalisis intensitas kerja ibu rumah tangga.
3. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan ibu rumah tangga dalarn meningkatkan

pendapatan keluarga dan menutupi biaya hidup keluarga;dan
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang metnpengaruhi kerja ibu rumah tangga

pedagang sayur.
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II. TINJAUAN PUSTAKA
Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan .faktor yang potersial untuk

pembangunan ekorromi secaf,a keseluruhan Jumlah penduduk hrdonesia yang cukup

besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui

pengukuran produktivitas maupuL melalui pengukuran pendapatan per kapita' Untuk

Lenguku tingkat kegiatau p.odoaot secara ekonomi biasanya dilihat dari tingkat

partiipasi *gkut* kerjanya (TPAK). TPAK qdalah angkatan kerja dibag

dengan jumlah penduduk usia kerja (Yudoswasoqo, 1983)'
Seoara umum partisipasi dalam angkatan kerja selain dipenganrhi oleh

beberapa faktor sosial demografis antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, status

perkawinan serla daerah tempat tinggal, baik di kota maupun di desa. Dalam hal
jenis kelamin, berbagai data menunjukkan bahwa tingkat parti3ipasi angkatan kerja

wanita biasanya lebih rendah dibanding TPAK laki-laki. Namun akhir-akhir ini

karena terjadinya perubahan dalam stnrktur ekonomi dalam proses pembangunan,

tenryata berpengaruh terhadap komposisi angkatan kerja,
Wanita Indonesia sekarang sedang menghadapi suatu dilema. Di sattr pihak,

ada rasa berkeinginan mengejar karir akan tetapi di lain pihak terjadi kesibukan unrsan

rumah tangga. Dengan demikian wanita Indonesia mengalami konflik di dalam
jiwanya. Mereka yang jelas mengambil langkah sesuai de:rgan pola yang telah
digariskan sebagai ibu rumah tangga dan kegiatan ekonomi yang mengikuti pola

taradisional tidak mengalami masalah. Jika demikian keadaannya, tasanya sangat
berat untuk mengejar karir berdampingan dergan kawan laki-laki yang lebih bebas

dari tanggung jawab seperti yang dituntut oleh seorang wanita.
Untuk melihat bagaimana kontribusi pendapatan ibu rumah tafugga dalam

urembantu meningkatkan pendapatan keluarga juga akan teroermin seberapa besar

suatu keluarga mampu menaburg untuk mengantisipasi kebutuhan di masa yang

akan datang.

III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggrrnakan Metode Survei yakni dengan menguryulkan

informasi dan data dari reqponden sebagai sampel melalui penggunaan daftar
pertanyaan

4.1. Teknik Penarikan Sampel
Sasaran dalam penelitian ini adalah Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai

pedagang salur di pusat-pusat pasar di Kotamadya Jambi yakd meliputi l) Pasar
Angso Duo, 2) Pasar TAC Sipin, 3) Pasar Talang Banjar, dan a) Pasar Simpang
Jelutung,

Masing-masing pusat pasar atau pusat perbelanjaan diambil25 reqponden
dengan cara mendatangi ke tempat mereka bekerja. Penarikan sample dilakukan
densail cara acak,

L
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4.2. Sumber Data
a. Data Ptimer diperoleh langsring di lapangan berdasarkandaftar pertanyaan dengan

wawalrcara langsung dengan Ibu Pedagang Salur di tempat kerja di setiap

pusat perbelanjaan di Kotamadya Jambi.
b. Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, majaiah. artikel-artikel dan

lapora:r-laporan Pemerintah Daerah setempat yang ada kaitaunya masalah yang

ditelitr.

4.3. Metod:r Analisis

r : IxiYi - (Xi) (Iv) t tl

dinana r : koefisien korelasi Pearson
Xi : Observasi variabel X ke i
Yi = Observasi variabel Y ke i
N : juurlah observasi

Flubungan yang dicari dengan koefisien korelasi Pearson adalah hubungan antara
pendapatan ibu rumah talrgga dengan intensitas kerja, juga hubun9an antara tingkat
pendidikan dengan intensitas kerja. Untuk variabel'variabel yang berkaitan dengan
alasan responden bekerja digunakan analisis dengan tabel silang dan bersifat
kualitatit.

2. Untuk rnenganalisis fbktor-faltor yang mempengaruhi keputusan ibu rumah
tangga yang berstatus kawin untuk bekerja yang terlihat dalarn cwahan waktu kerja
(intensitas kerja). Karena faktor yang berpengaruh lebih dari satu maka digunakan
analisis regresi linierberganda. Secara maternatis dapatdirumuskansebagaiberikut:

Sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang diajukan maka

analisis sebagai berikut:
1. Untuk mencari adanya hubungan antara dua variabel digunakan
dengan menggunakan koefesien korelasi

Pearson yang fonnulanya sebagai berikut:

Y:a+brXr-rbzXz+b:X:
di mana: Y: intensitas ket'a

a : bilangan konstan
X1 : penghasilan responden per bulan
X1: jurnlah anak responden
Xr: jarak dari tempat tinggal bekerja

ke tempat kerja
b1r,z.r; : koefisien regresi

Untuk mengetahui apakab masing-masing variabel
terhadap variabel tak bebas atau melihat hubungan tersendiri
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dengan variabei tak bebas dilakukan uji "1". Dalam pengujian tersebut diajukan
hipotesis sebagai berikut:

1. Ho : bl : 0 tidak ada pengaruh yang berartilsignifikan
dari Xl telhadap Y.
Hi ; bl t 0, ada pengaruh positif yang berarti
signifikan dari Xl terhadap y.

2. Ho : b2 : 0, tidak ada pe,ngaruh yang berarti dali Xz
terhadap Y.
Hi : b2 * 0, ada pengaruh positifyang berarti dan X2
terhadap Y, dan seterusnya.

Apabila t hitung lebih besar dari t tabef pada tingkat kepercayaan 95%
dan pada derajat kebebasan (n-k-l), maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis
alternatif diterima. Dan sebaliknya apabila t hitung lebih kecil dari pada t tabef pada
tingkat kepercayaan yang sama maka hipotesis nol akan diterima dan hipotesis
altematif ditolak. sedangkan untuk menguji Xl-3 secara bersama-sama terhadap y
dil{okan dengan uji 'tF't. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai
berikut:
Ho : br-s : 0, tidak ada pengaruh yang berarti dari Xr-: terhadap y,
Hi : b salah ru* dari bi tidak sama dengan nol.

Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, pada tingkat kepercayaan 95%
dan pada derajad kebebasan (n-k), maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis
alternatif diterima. Dan sebaliknya apabila F hitung lebih kecit dari F tabd pada
tingkat keperoayaan yang sama maka hipotesis nol akan diterima dan hipotesis
alternatif ditolak.

TV. }IASIL DAN PEMBA}IASAN
Berbagai karakeristik responden, arput Ain *JuilA; uraian berikut.

4.1.1 Usia dan Tingkat pendidikan
Dilihat dari umur, ternyata pedagang sayur berusia rutatata 36 tahun. Dari

jumfah responden yang d^itetti, sebagian besar atau 96yo pedagang sayur sudah
berstatus kawin dan hanya 4% di antaranya yang berstatus behrm kawin

: - lingkat pendidikan Ibu rumah tang}a sebagai pedagang sayurdari data
sample di Kotamadya Jambi sebagian besar menamatkan pendidikan Sn a* SMTp
masing-masiug 30% dan 40Yo selain itu yang berpendidikan SMTA sebesar 24% dan
yang tidak tamat sD sebesar 60lo, sementara pendidikan suami mereka pada
umnmnya p endididkan SMTP dan SMTA yakni masing-ma srrLg L4,Zgoh dm 22,4 4%o
sedangkan
yang berpendidikan sD sebesar g,rgoh dan yang tidak tamat sD sebesar l0%.

4.1.2 T anggungan Keluarga Responden
Tanggungan keluarga merupakan salah satu alasan utama bagi para ibu

ry4 tangga turut serta dalam membantu suami untuk memufuskan diri untuk
bekerja untqk me,ryerole[ penghasilan. :
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Tanggungan keluarga sangat bervariasi mtarr keluarga yang satu dengan yang

lainnnya. Hasil penelitian ini me,nunjukkan bahwa jumlah tanggungan terbanyak
berada antaru 4-6 orang atau 38o/o. diikuti jumlah tanggungan antara 7-9 orang atau
36% dari jumlah pedagang sayru.

4.1.3 Jam Kerja dan Jarak Tempat Kerja Responden
Lebih lanjut faktor yang berkaitan dengan faktor pe,lrdapatan adalah

jam kerja, intensitas .jam kerja dalam melaksanakan dagangan sayur. Dapat dicatat
bahwa tate-tatiljumlah jam kerja pedagang sayul adalah 10,06 jam per hari. Jam
kerja terendah adalah 4 jam per hari dan jam kerja paling tertinggi adalah 14 Jam
per hari. Dikaitkan dengm penghasilan responden, terdapat kecenderungan bahwa
dengan semakin tinggr jam kerja yang dicurahkan maka semakin punya pehrang
uttuk meningkatkan pendapatan mereka.

Jarak antara rumah pedagang sayur dengan pasar penjuaian sayur sebagian
besar berjarak antara 4 - 6 kilometer yakni sebesar 38olo, disusul dengan jarak

sampai 3 kilometer sebesar 260/o dan jank antan 7 - 9 kilometer yakni sebesar 10olo,
sementara jarak terjauh yakni antara 10 kilometer lebih hanya sebanyak 10%.

5.1.4 Tingkat Pendapatan Responden
Tingkat pedapatan responden ini didefinisikur sebagai jrrmlah pe,nerimaan

dari kegiatan usaha seteiah dikurangi biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari
usaha tersebut (net income). Rata-rata pendapatan pedagang sayff sebagai responden
sebesar Rp. 335.700,- per bulan.

Diperoleh gambaran bahwa tingkat pendapatan pedagang sayur terbesar
berada antara Rp 300.000 - Rp. 399.999,- yakni sebamryak 30 responden,
disusul mereka yang berpendapatan antara Rp.400.000 - Rp.499.999 dan yang
berpendapatan Rp. 100.000 - Rp. 199.000.

Ibu rumah tangga rnemberikan responsi positif akan penghasiiannya
sebagai pedagang sayur dimana 640/o di antaranya mengutarakan bahwa penghasilnnya
cukup untuk mernenuhi kebutuhan keluarga mereka dan l8% mengutarakan
memadai untuk tosllearrhi kebutuhan keluarga mereka. Sejalan itu pula sebagian
besar di antara mereka atau 560/o memberikan alasan memilih pekerjaan sebagai
pedagang sayur untuk membantu penghasilan suami.

Ke'lryataan di atas telah memberikan dampak positif dimana keluarga ini
mampu menabrxrg paling rendah W49.371,43 setiap bulan dan paling tinggl
Rp.86.127,49 per bulamrya. Hal ini dapat' diperoleh deugan membandingkan
penghasilan yang diterima oleh keluarga ini dengan tingkat pe,ngeluaran mereka,

4.1.5 Tingkat Pengeluaran Responden
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran keluargaresponden

terendah adalah W.225.674,14 per bulan dan terbesar adalah Rp. 451:348,28 per
bulan. Namun bila dilihat dari tingkat pengeluaran mereka tercatat bahwa kebanyakan
rtau 42Yo di antara mereka mempunyai pengeluaran antara Rp.200.000 - 299.0A0
per bulan, kemudian disusul 20% di nntala mereka mempunyai pengeluaran Rp.
100.000 - Rp.199.999 per bulan.
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Tingkat pengeluaran pedagang sayur terbesar mtaru Rp. 300.00 -
Rp.299.000 per bulan atau sebesar 42o/o,kemvdian disusul dengan pedagang yang
pengeluarannya antura Rp.100.000 - Rp.199.999 per bulan atau sebesar 20o/o dan
jundah responden, kemudian disusul pedagang yarg pengeluarannya antan
Rp.400.000 - 499.999 per bulan atau sebesar 18% dan pedagang yang
pengeluarannya dibawah Rp.100.000 per bulan sebesar 147o. Sementara
pedagang yang pengeluarannya paliog besar hanya 6%o.

4.6. Analisis Intensitas kerja dan kontribusi pendapatan
Dari test Chi kwadrat diperoleh hasil X2 hitung :A,26 dan X2

tabel:3,84 hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan kontribusi antara ibu rumah
tangga yang berpendidikan rendah (sampai hrlus SD) dengan yang berpendidikan
tinggi (SLTP ke atas). Dengan kata lain faktor tingkat pendidikan tidak
berp engaruh terhadap besarnya kontribusi p endapatan keluarga.

Dari test ohi lcwadrat dengan hasil X2 hitung: 7,56 dan
X2 tabel:3,84 me,nunjukkan ada perbedaan kontribusi bagi ibu rumah tangga yang
berpen.didikan rendah ( lulus SD ) dengan yang berpendidikan tinggr ( SLTP ke
atas ). Hal tersebut wajar karena pada umumnya mereka berasal dari keluarga yang
suami mereka belpenghasilan rendah sehingga ibu rumah tanga tersebut terpaksa
bekerja (additional worker) untuk me,nambah pendapatan keluarga. Dilihat dari
tingkat umur, bagi ibu rumah tangga pedagang sayur ada perbedaan kontribusi dari
hasil tes chi kwadrat dimana X2 hitung :4,77 dan X2 tabel= 3,84.

Berdasarkan perhitungan di atas jelas kiranya bahwa kontribusi
pendapatan ibu rumah tangga yakni pedagang sayur cukup signifikan dalam
meningkat pendapatan keluarga. Pendapatan responden rata-rata Rp.335.700,-
per bulan dengan beban tanggungan keluarga ruta-ttta 6 orang sedangkan
rata-rata pengeluaran keluarga adalah Rp.225.674,14 per bulan.

Dilihat dari perbedaan angka di atas berarti bahwa para pedagang sayur
masih dapat menabuug setiap bulannya. Terbukti berdasarkan hasil perhitungan
bahwa hanya sebanyak 35 orang atau 70%o dari pedagang sayur yang dapat
melaknkan tabungan dengan rata-rata tabungan sebesar Rp.49.371,43 per bulan.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan kontribusi pendapatan ibu rumah taugga
dibandingka:r dengan pengeluaran keluarga per bulan maka dengan sendirinya para
keluarga pedagang sayur mampu melahrkan tabungan. Lebih lanjut dapat dianalisis
bahwa apabila ibu pedangan sayur tidak melaksanakan aktivitasnya sebagai
penambah, penghasilan keluarga maka sudah barang tentu keluarga tidak dapat
menutupi kebutuhan hidup keluarga dan pada gilirannya keluarga juga tidak akan
dapat melakukan tabungan.
4'7. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap intensitas kerja ibu rumah
tangga.

Dengan menggunakan perhitungan Mcrostat, diperoleh persauxul regresi
sebagai bedkut:

Y = 0,55 + 0,0251 xl +0,0269x?2 + 0,0750 x3
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Dengan taraf siBnrifikansi l0% ternyata variabel-variabel bebas tersebut
mempunyai pengaruh terhadap intensitas ketja responden, kecuali variabel
penghasilan. Secara kwalitatif dapat dijelaskan mengapa intensitas responden tidak
dip engaruhi oleh variabel-variabel bebas tersebut.
l. Perolehan penghasilan merupakan alasan utama seseolang untuk bekerja. Semakin
tinggl keuntungan yang diperoleh diharapkan semakin meningkat semangat dan
pro duktivita s kerj anya
2. Besarnya jumlah tarlggungan keluarga merupakan faktor yang merypengaruhi
kemauan untuk melakukan pekerjaan. Karena semakin banyak responden
mempunyai anak dan tanggrurgan, maka wakfu yang disediakan responden untuk
bekerja semakin efektif Efektivitas waktu ini adalah berguna untuk
meningkatkan penghasilan responden se,lrdiri. 3, Jarak tempat responden terhadap
tenrpat kerja teruyata juga tidak mempe,ngaruhi intensitas kerja (secara statistik).
Hal ini bisa disebabkan oleh mudahnya tranqportasi ke tempat kerja. Lebih lagi,
jarak tempat tinggal reqponden dengan tempat kerja temyata tidak jauh, hanya rata-
rata sekitar 5 km.

Hasil penelitian ini temyata sesuai dengan tingkat korelasi yang
diperoleh yaitu hanya 30%. Berarti hubungan masing-masing variabel bebas tersebut

fiumlah anak, jarak tempat kerja, penghasilan) terhadap variabel tidak bebas
(intensitas kefa) kurang begitu erat. Kemudian dari perhitungan R2 :0,08,

walaupun relatif rendah namun bila dikaitkan dengan uji F (F hitung lebih besar dari F
tabel dengan df 55 dan : 10%) rnaka besarnya pengaruh variabel-variabel tersebut
secara bersama-sama masih cukup berarti.

4.8. Faktor pendidikan dan Usia serta kaitannyn dengan inensitas kerja
Kaitan antara faklor usia dengan intensitas kerja, berdasarkau

perhitungur dengan derajat kebebasan: I dan derajat kepercayaan:0,05 diperoleh
hasil untuk ibu nrmah tangga sebagai pedagang sayur yakni X2 hitung =0,24 danX2
tabel = 3,48. Hal ini berarti tidak ada beda antara usia pekerja dalam hal intensitas
kerjanya. Kaitan antara faktor pendidikan dengan intensitas kerja, ibu rumah
tangga pedagang sayur dengan tes Chi kwadrat diperoleh hasil X2 hitung : 1,89
danX? tabel:3,84 yang berarti tidak adabeda intensitas kerja dilihat dari tingkat
pendidikan rendah (lulus SD) dengan tinggr (SLTP) ke atas.

KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
l. Dilihat dari umur, tenryata pedagang sa5nu' berusia rata-rata 36 tahun. Dari jumlah
responden yang difeliti, sebagian besar atau 96%o pedagang saylr sudah berstatus
kawin. Tingkat pendidikan Ibu rumah tangga sebagian besar menamatkan pen-
didikan SD dan SMTPmasing-rnasing 30% dan40% selain ituyang berpendidikan
SMTA sebesar 24% danyang tidak tamat SD se-besar 6olo,
2. Perhitungan tes chi kuadrat menunjukkan bahwa X2 hitung: 0,26 dan X2
tabel: 3,84. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kontribusi antara
ibu rumah tangga yang berpendidikan rendah (lulus SD) dengan berpendidikan
ting$ (SLTP-ke atas). Dengan kata lain tingkat pendididkan tidak berpengaruh
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tinggi (SLTP-ke atas). Dengan kata lain tinglat pendididkan tidak berpengaruh
terhadap besamya kontribusi pendapatan keluarga.
3. Dilihat dari tingkat umur, ibu rumah tangga terlihat perbedaan kontribusi

dari hasil tes Chi kuadrat dimana X2 hitung: 4,77 dmxz tabel: 3,84.
Hasil perhitrurgan menunjukkan bahwa berpengaruh tidaknya variabel-variabel
bebas secata bersama-bersama terhadap variabel tidak bebas (intensitas kerja)
bagr ibu rumah tangga terlihat bahwa penghasilan ibu rumah tangga sangat
mem-penganrhi intensitas kerjaibu rumag tangga tersebut. Seme,lrtaraitujuulah
tanggr:ngan keluarga, jarak rumah dengan pasar tempat kerja merupakan faktor
potensiat Uagi p*t"4u dalam bekerja yang jogu akan mempengaruhi inte,nsitas
kerja seseorang.
Kaitan antara faktor usia dengan inte,nsitas kerja berdasarkan perhitungan yang
dilakukan dengan derajat kebebasan: 1 dan derajat kepercayaan= 0,05, maka
diperoleh hasil untuk ibu rumah tatrgga pedagang sayur adalah X?hrfrigg A,24
dan X2 tabel: 3,84. Hal ini berarti bagi ibu rumah tangga yang telah kawin tidak
terdapat beda antar usia dalam hal intensitas kerjanya.
Kaitan antara fak;tor pendidikan dengan intensitas kerja, bagi ibu rumah tangga
pedagang sayur dengan tes chi kuadrat diperoleh hasil X2 hitwg: 1,89 dan X2
tabel= 3,84 yang berarti tidak ada beda intensitas kerja dilihat dari tingkat
pendidikan readah (hrlus SD) dongan pendidikan tinggi (SMTLP ke atas).

6.2.Saran
1. Mengingat begitu pentingnya pendapatan Ibu Rumah tangga sebagai pedagang

sayur dalam menutupi kebutuhan keluanrya, maka para pedagang sayrr harus
spnantisa mengikuti peratwalr pemerintah setempat terutama menyangkut
ketertiban tempat berdagang dan juga menyangkut kebersihan di
sekitar dagangannya.

2. Karena sayur merupakan kebutuhan penting bagr masyarakat umunx, maka
hendaknya pemerintah setempat memberi perhatian yang khusus mengenai
kelayakan tempat dagangan.
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