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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah dalam pelaksanaan 

pembangunan yang dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Masalah pada sektor 

ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian adalah pentingnya peranan 

angkatan kerja wanita (Hakim, 2011). Peran angkatan kerja wanita harus 

diperhitungkan dalam pembangunan nasional sesuai dengan tujuan ketiga 

Millennium Development Goals (MDGs) yaitu mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan wanita (BAPPENAS, 2010). Peran penduduk wanita dalam usia 

kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian diukur menggunakan suatu indikator 

yang disebut Tingkat  Partisipasi Angkatan  Kerja (TPAK) wanita (BPS, 2013a). 

Peningkatan TPAK wanita diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran 

dan secara tidak langsung akan menambah pendapatan keluarga serta 

meningkatkan pembangunan ekonomi nasional (Irmawati, 2014).  

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak 

kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jumlah penduduk di Jawa Timur 

berdasarkan hasil SUSENAS tahun 2013 sebanyak 38.363.195 orang dengan 

persentase penduduk wanita sebesar 50,67% dan persentase penduduk laki-laki 

sebesar 49,33% (BPS, 2013b). Nilai TPAK wanita di Jawa Timur selama 3 tahun 

terakhir, yaitu 2011, 2012, dan 2013 berturut-turut adalah 55,01%; 55,20% dan 

55,56% (BPS, 2013a). Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam tingkat provinsi, 

TPAK wanita di Jawa Timur telah berada dalam kategori cukup (55%-74%), 
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namun pada tingkat kabupaten/kota terdapat 52,6% kabupaten/kota di Jawa Timur 

dengan nilai TPAK wanita berada dalam kategori kurang (dibawah 55%) 

(Disnakertransduk, 2014). Rendahnya partisipasi wanita jika dibandingkan 

dengan jumlah wanita secara keseluruhan menandakan adanya sumber daya yang 

belum dimanfaatkan dengan baik (Prisajuani, 2013), dan kesenjangan antar 

gender dalam hal partisipasi angkatan kerja masih ada (ILO, 2014). 

 Penelitian mengenai TPAK wanita telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya antara lain Akbar (2011), Dewi (2012), dan Yulianti (2013). Akbar 

(2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah 

terhadap TPAK wanita di Kota Makassar menggunakan analisis regresi linear 

berganda dengan kesimpulan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan Upah Minimum Kota berpengaruh signifikan terhadap TPAK wanita di Kota 

Makassar. Dewi (2012) meneliti tentang partisipasi tenaga kerja wanita dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga menggunakan regresi linier berganda dengan 

kesimpulan bahwa usia, pendidikan dan jumlah anak berpengaruh terhadap TPAK 

wanita di Bali. Yulianti (2013) melakukan pemetaan dan pemodelan TPAK 

wanita di Jawa Timur dengan pendekatan model probit dengan kesimpulan 

pengeluaran perkapita, persentase angkatan kerja perempuan bertempat tinggal di 

kota, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap TPAK wanita di Jawa Timur. 

 Pada penelitian sebelumnya mengenai TPAK wanita, metode yang 

digunakan peneliti kurang memperhatikan faktor lokasi. Menurut Hakim (2011) 

partisipasi wanita dalam angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, ekonomi, dan budaya dari masing-masing daerah, sehingga menyebabkan 
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TPAK wanita antara daerah yang satu dengan daerah yang lain akan berbeda. 

Faktor ekonomi ditentukan oleh kondisi dan kegiatan ekonomi suatu daerah, yaitu 

dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dalam suatu daerah maka setiap orang 

akan tertarik untuk terlibat dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh atau 

menambah pendapatan. Jumlah wanita yang bekerja di suatu daerah juga 

dipengaruhi oleh faktor budaya seperti masih banyaknya anggapan bahwa yang 

wajib untuk mencari nafkah adalah kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita hanya 

dapat bekerja di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga (Akbar, 2011). 

Menurut Hakim (2011) perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam 

proses pembangunan mempunyai pengaruh yang besar terhadap TPAK wanita, 

dan menurut Fadilah (2012) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan 

mempengaruhi wilayah yang ada disekitarnya. Berdasarkan Fadilah (2012) dan 

Hakim (2011), pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah akan mempengaruhi 

wilayah lain dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap TPAK wanita 

sehingga dapat disimpulkan ada dependensi antara TPAK wanita di suatu wilayah 

dengan TPAK wanita di wilayah sekitarnya. 

Metode statistika yang telah dikembangkan untuk analisis data dengan 

memperhitungkan faktor lokasi yaitu Geographically Weighted Regression 

(GWR) (Fotheringham et. al., 2002). Hubungan antar lokasi secara signifikan 

dapat berbeda dan estimasi global kurang dapat menjelaskan permasalahan secara 

geografis. Berbeda dengan regresi global yang nilai parameter modelnya konstan 

untuk semua objek pengamatan yang berupa lokasi, maka parameter model GWR 

diestimasi pada setiap lokasi sehingga akan diperoleh interpretasi yang berbeda-
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beda untuk setiap lokasi yang diteliti (Damayanti, 2013). Model GWR dapat lebih 

menjelaskan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

variabel respon di setiap lokasi yang diamati, sehingga dapat merepresentasikan 

kondisi lokal dari suatu wilayah tertentu. 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam skripsi ini akan dibahas pemodelan 

TPAK wanita di Jawa Timur menggunakan pendekatan GWR untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap TPAK wanita di Jawa Timur. 

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa faktor 

yang berpengaruh signifikan pada penelitian sebelumnya yaitu usia, pendidikan, 

UMK, PDRB, rata-rata tanggungan keluarga serta dua faktor lainnya yaitu 

kemiskinan dan status perkawinan. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah di setiap kabupaten/kota 

di Jawa Timur dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi 

wanita dalam angkatan kerja dalam rangka mengurangi kesenjangan gender, 

memberdayakan wanita dan meningkatkan pembangunan nasional. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam skripsi ini 

adalah: 

1. Bagaimana deskripsi data terkait TPAK Wanita di Jawa Timur dalam bentuk 

peta tematik? 
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2. Bagaimana memodelkan TPAK Wanita di Jawa Timur berdasarkan faktor-

faktor yang berpengaruh signifikan terhadap TPAK Wanita dengan 

pendekatan GWR? 

3. Bagaimana deskripsi hasil estimasi dan faktor-faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap TPAK Wanita di Jawa Timur dalam bentuk peta tematik? 

 

1.3.  Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam skripsi  ini adalah: 

1. Mendeskripsikan data terkait TPAK Wanita di Jawa Timur dalam bentuk peta 

tematik. 

2. Memodelkan TPAK Wanita di Jawa Timur berdasarkan faktor-faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap TPAK Wanita dengan pendekatan GWR. 

3. Mendeskripsikan hasil estimasi dan faktor-faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap TPAK Wanita di Jawa Timur dalam bentuk peta tematik. 

 

1.4.  Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah: 

1. Manfaat bagi Bidang Keilmuan 

Menambah wawasan mengenai analisis GWR sehingga mampu mengasah 

dalam pengembangan bidang keilmuan khususnya bidang statistika. 

2. Manfaat bagi Pemerintah 

Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah di setiap 

kabupaten/kota di Jawa Timur untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka  
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mengurangi kesenjangan gender dan pemberdayaan wanita dalam bidang 

ketenagakerjaan dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap TPAK wanita di masing-masing kabupaten/kota di Jawa 

Timur.  

 

1.5.  Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam skripsi ini dibatasi beberapa hal: 

1. Kasus TPAK Wanita di Jawa Timur pada tahun 2013 diperoleh 

berdasarkan hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik Jawa 

Timur. 

2. Objek pengamatan yang diteliti adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa 

Timur yang berjumlah 38 kabupaten/kota. 
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