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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa. Anak 

adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Emerson, 2017). Anak perlu mendapat 

kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 

secara fisik, mental maupun sosial (Tsuyuhara, 2014). Menurut Zhao (2016), pada 

kenyataannya keluarga bahkan negara belum mampu memberikan kesejahteraan 

yang layak bagi anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah 

keberadaan pekerja anak. Tidak hanya melanggar hak-hak anak, dengan bekerja 

juga membawa dampak buruk bagi anak-anak baik secara fisik maupun psikis. 

Bahkan dampak yang lebih jauh lagi, dengan bekerja dikhawatirkan akan 

mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih 

baik, terlebih anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. 

Peneliti mengambil topik mengenai pekerja anak karena ingin 

menganalisis faktor yang menyebabkan masih banyaknya anak-anak yang menjadi 

pengamen, kuli bangunan, petani sawah, dan lain sebagainya di Provinsi Jawa 

Barat. Menurut survei yang dilakukan oleh International Labour Organization, 

penyumbang pekerja anak terbesar di Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat. Hal 

tersebut bisa terjadi karena Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah 
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penduduk terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar menandakan bahwa 

pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. 

Tabel 1.1 

Lima Provinsi dengan Angkatan Kerja Usia (10-14) Tahun 

Terbanyak di Indonesia 

Provinsi Jumlah Penduduk 
Jumlah 

Pekerja Anak 

Jawa Barat 47.379.400 551.558 

Jawa Timur 39.075.300 232.995 

Jawa Tengah 34.019.100 190.711 

Sumatera Utara 14.102.900 95.962 

Sumatera Selatan 8.160.900 81.815 

 

Menurut jurnal yang ditulis oleh Aasif (2017), apabila pertumbuhan 

penduduk tidak diikuti dengan pertambahan penyerapan tenaga kerja, maka yang 

terjadi adalah angkatan kerja yang ingin bekerja terpaksa bekerja seadanya, yaitu 

bekerja pada sektor informal. Ketika semakin banyak banyak angkatan kerja yang 

bekerja pada sektor informal, maka pendapatan mereka menjadi tidak pasti. 

Pendapatan yang tidak pasti dapat memperburuk kondisi perekonomian keluarga. 

Ketika perekonomian keluarga sedang dalam keadaan tidak baik, orangtua tidak 

akan mampu memberi fasilitas pendidikan untuk anaknya, sehingga mereka akan 

mengarahkan anaknya untuk terjun ke dunia pekerjaan. Namun karena anak-anak 

belum memiliki bekal ilmu pendidikan yang tinggi, maka mereka tidak bisa bekerja 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



3 
 

 

di sektor formal seperti menjadi pegawai tetap, sehingga pekerja anak di sektor 

informal semakin meningkat. 

Secara langsung maupun tidak langsung keberadaan pekerja anak telah 

memberikan kontribusi dalam perekonomian (Beegle, 2004). Namun disisi lain 

keberadaan pekerja anak justru membatasi hak anak itu sendiri karena bekerja 

bukanlah kewajiban seorang anak. Menurut BPS, bekerja adalah melakukan 

kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu 

dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk 

yang bekerja. Maka dapat diketahui bahwa tujuan tenaga kerja yang bekerja adalah 

memperoleh penghasilan berupa uang dan atau barang untuk memenuhi kebutuhan 

hidup.  

Menurut Nasri (2017), tenaga kerja mayoritas didominasi oleh orangtua 

yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Pada 

sebagian orangtua yang memiliki tingkat pendidikan rendah, pada umumnya 

mereka mencari nafkah di sektor informal seperti tukang becak, tukang ojek, buruh 

pabrik, kuli bangunan serta pedagang. Akibat kebutuhan hidup yang semakin 

meningkat mayoritas orangtua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

keluarganya karena tidak ditunjang dengan tingginya upah yang diperoleh. Hal ini 

menyebabkan mereka terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga secara kolektif 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di antara sumber daya yang terdapat di dalam 

keluarga tersebut terdapat anak-anak di bawah usia kerja (10-14 tahun) yang 
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dilibatkan orangtua untuk membantu memenuhi kebutuhan perekonomian 

keluarga. 

Sebagian besar pekerja anak bekerja di sektor pertanian atau berada di 

daerah pedesaan (Nasri, 2017). Bagi beberapa orangtua, anak laki-laki mereka 

merupakan tambahan tenaga untuk menggarap lahan keluarga, sedangkan anak 

perempuan sebagai pembantu dalam rumah tangga. Selain itu anak bekerja juga 

didorong oleh diri sendiri yakni pola pikir praktis mereka yang lebih memilih 

bekerja dan migrasi ke kota (Sirohi, 2014). Daerah perkotaan kebanyakan dari 

mereka bekerja di sektor-sektor informal seperti pedagang asongan, tukang parkir, 

penjual koran, dan lain sebagainya karena alasan umur dan keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki  

Gambar 1.1 

Angka Pekerja Anak (10-14 Tahun) Terhadap Penduduk  

Usia 10-14 Tahun di Provinsi Jawa Barat  

Tahun 1987-2016 (%) 

 

   Sumber: ILO, 1987-2016. 
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Pada Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa persentase pekerja anak di 

Provinsi Jawa Barat tahun 1987-2012 menunjukkan grafik penurunan. Berdasarkan 

data dari ILO tahun 2005 terjadi kenaikan yang cukup tinggi terhadap angka pekerja 

anak di Provinsi Jawa Barat, hal ini disebabkan oleh efek dari terjadi inflasi akibat 

dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2005 sehingga menimbulkan 

peningkatan kemiskinan di Indonesia sebesar 17,75 persen. Angka pekerja anak di 

Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan kembali pada tahun 2006 sebesar 18,7 

persen. Setelah tahun 2006, persentase pekerja anak di Provinsi Jawa Barat selalu 

mengalami penurunan yang stabil. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor 

penyebab adanya pekerja anak juga mengalami penurunan persentase atau dapat 

dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. 

Perkembangan anak akan dipengaruhi oleh proses sosialisasi dengan 

keluarga dan lingkungan dimana ia tinggal (Hussain, 2017). Proses sosialisasi yang 

berlangsung pada anak menyebabkan mereka mempunyai kesadaran akan tanggung 

jawab. Rasa tanggung jawab inilah yang akan membuat anak belajar disiplin 

terhadap diri sendiri. Pada kalangan keluarga tertentu, keluarga dengan kondisi 

ekonomi lemah karena pengaruh lingkungan, akan mendorong anak untuk 

berpartisipasi dalam usaha mencukupi kebutuhan keluarga. (Liqiu, 2016) 

Partisipasi yang dilakukan anak tersebut tidak dapat dijalani oleh anak sepenuhnya 

mengingat anak masih dalam masa tumbuh kembang dan berada di usia sekolah. 

Pada kalangan keluarga dengan ekonomi yang lemah, anak selain sebagai 

penerus keturunan juga mempunyai manfaat ekonomis bagi keluarga. Keberadaan 

anak dianggap sebagai faktor produksi yang membantu orangtua untuk melakukan 
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kegiatan atau aktivitas ekonomi sehingga kehadiran anak diharapkan dapat 

menanggulangi masalah ekonomi yang melilit keluarga. Pada usia yang seharusnya 

masih mendapatkan perlindungan dan pengelolaan, pekerja anak justru menghadapi 

kerasnya kehidupan perkotaan (Souza, 2011).  

Fenomena pekerja anak merupakan salah satu faktor yang memiliki 

keterkaitan dengan kemiskinan. Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya dapat menyebabkan anak dijadikan aset yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi keluarga, sehingga 

anak tidak memiliki pilihan lain selain bekerja untuk membantu perekonomian 

keluarga. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Parson (1999), bahwa gejala 

pekerja anak lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi daripada faktor budaya. 

Artinya, anak bekerja lebih banyak dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Pada 

keluarga miskin, anak-anak dilibatkan untuk mencari uang guna menambah 

pendapatan keluarga. Banyak keluarga yang memerlukan bantuan mereka untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi, pada kondisi seperti ini tidak jarang pekerja anak 

menjadi tambahan tulang punggung ekonomi keluarga. Anak yang bekerja 

seringkali melakukan pekerjaan yang dapat menghambat perkembangannya, 

misalnya jam kerja yang panjang, banyak menghirup zat-zat kimia yang digunakan 

oleh industri tempat ia bekerja, cenderung lebih mudah diperlakukan salah, mereka 

menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, rentan terhadap eksploitasi, dan 

yang tidak kalah penting pekerja anak umumnya kehilangan akses untuk 

mengembangkan diri secara fisik, mental, dan intelektual (George, 1997). 
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Menurut Ranjan (2006), seorang anak yang berasal dari keluarga miskin 

merupakan jaminan hidup keluarga karena tenaganya dapat membantu memberikan 

sumbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga hal tersebut 

selalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas pada suatu daerah yang memiliki 

banyak penduduk miskin. Dalam hal ini, pada dasarnya orangtua tidak berniat 

untuk mempekerjakan anaknya pada usia dini. Namun pada keluarga miskin, 

menurut penelitian oleh LeVine dalam Darwin (2009:4) menunjukkan bahwa 

tujuan mempunyai anak pada masyarakat miskin lebih bersifat kuantitatif, artinya 

semakin banyak anak akan semakin kuat jaminan sosial dan ekonomi keluarga. 

Orangtua tidak mampu memberi fasilitas pendidikan di sekolah. Sehingga sebagian 

besar orangtua putus asa dan memaksa anaknya untuk bekerja agar dapat memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga. Penghasilan orangtua yang tidak bisa mencukupi 

kebutuhan ekonomi keluarga menyebabkan kecenderungan orangtua untuk 

menjadikan anaknya sebagai tenaga kerja produktif semakin kuat (Beegle, 2004). 

Pemikiran tersebut berbanding terbalik dengan fakta pada dunia kerja, dimana 

lahirnya tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang sudah menjalani sekolah 

hingga tingkat tinggi sehingga memiliki ilmu pengetahuan yang maksimal. 

Kecenderungan orangtua untuk menjadikan anaknya sebagai tenaga kerja 

usia dini secara langsung akan berpengaruh pada tingginya angka putus sekolah. 

Ketika orangtua sudah mulai tidak mampu memberi fasilitas pendidikan untuk 

anaknya, maka orangtua akan memutuskan untuk memberhentikan sekolah 

anaknya dan mengikuti jejak orangtuanya untuk bekerja (Harold, 2016). Tindakan 

mempekerjakan anak pada usia dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi 
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karena anak belum menguasai ketrampilan khusus yang diajarkan pada pendidikan 

tingkat tinggi. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembentukan generasi 

penerus yang berkualitas. Karena ilmu yang didapat pada bangku sekolah dapat 

dijadikan sebagai modal untuk mencari pekerjaan dengan kualitas sumber daya 

yang baik dan menjadi tenaga kerja yang produktif.  

Hal tersebut dipertegas dalam Darwin (2009:4), yang mengatakan bahwa 

angka anak putus sekolah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan status 

pekerjaan anak. Anak yang gagal dalam pendidikan (drop out) lebih terdorong 

untuk bekerja, dan sebaliknya anak yang bekerja sambil sekolah cenderung 

menurun prestasinya, atau mudah mengalami drop out.  Mahalnya biaya pendidikan 

yang harus dikeluarkan oleh keluarga miskin dapat menempatkan anak dalam posisi 

yang dilematis. Anak yang masih berminat unuk sekolah tetapi orangtuanya tidak 

mampu membiayai akan memaksa anak itu untuk bekerja. Kesibukan bekerja akan 

membuat anak tersebut terganggu dalam belajarnya, terpaksa membolos dari kelas, 

dan pada akhirnya terpaksa keluar dari sekolahnya (drop out). Sementara itu 

ketidakmampuan pemerintah untuk menutupi ongkos pendidikan di luar SPP 

membuat anak tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus bekerja.  

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar 

hak asasi anak karena eksploitasi pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap 

perkembangan anak baik fisik, emosi dan sosial anak. Pada prinsipnya anak-anak 

memang dilarang untuk bekerja. Namun apabila dalam keadaan terpaksa karena 

ekonomi dan sosial dari anak tidak menguntungkan, anak boleh bekerja tetapi tidak 

boleh menyimpang dari ketentuan dalam UU yang diatur dalam UU No.13 Tahun 
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2003. Di Indonesia, dalam bidang ketenagakerjaan sudah ada ketentuan yang 

sifatnya melarang atau membatasi penggunaan tenaga kerja anak. Dalam pasal 68 

UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menyebutkan, bahwa 

pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan yang ada pada pasal tersebut 

terdapat pengecualian pada pasal 69 UU No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 

dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak 

menggangu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial. Bagi pengusaha 

yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat-syarat 

antara lain, izin tertulis dari orangtua atau walinya, waktu kerja maksimum 3 (tiga) 

jam sehari, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, dan menerima upah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pada kenyataannya, Undang-undang ketenagakerjaan tersebut banyak 

diabaikan. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu tentang undang-undang 

tersebut, khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Dimana dalam beberapa 

tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang terbanyak dari jumlah 

pekerja anak di Indonesia. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi jumlah pekerja anak di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Pekerja Anak di 

Provinsi Jawa Barat”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat beberapa 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



10 
 

 

permasalahan yang dapat dirumuskan, antara lain: 

1. Apakah tingkat kemiskinan, angka putus sekolah, dan tingkat fertilitas total 

secara parsial dapat mempengaruhi angka pekerja anak di Provinsi Jawa Barat 

tahun 1987-2016? 

2. Apakah tingkat kemiskinan, angka putus sekolah, dan tingkat fertilitas total 

secara simultan dapat mempengaruhi angka pekerja anak di Provinsi Jawa Barat 

tahun 1987-2016? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis tingkat kemiskinan, angka putus sekolah, dan tingkat 

fertilitas total secara parsial mempengaruhi angka pekerja anak di Provinsi Jawa 

Barat  tahun 1987-2016. 

2. Menguji dan menganalisis tingkat kemiskinan, angka putus sekolah, dan tingkat 

fertilitas total secara simultan mempengaruhi angka pekerja anak di Provinsi 

Jawa Barat tahun 1987-2016. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

pengembangan ilmu ekonomi khususnya peneltian tentang ilmu ekonomi 

kependudukan dan ketenagakerjaan dan memberikan deskripsi faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di bawah umur. 
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2. Manfaat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisa bagi 

para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijkan terkait permasalahan 

pekerja anak. 

3. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan untuk digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya khususnya di bidang ekonomi ketenagakerjaan. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab 1 menjelaskan tentang pengantar secara garis besar mengenai hal 

yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 berisi tentang landasan teori yang telah diperoleh penulis 

selama perkuliahan maupun literatur-literatur yang dijadikan pedoman dan 

pembahasan dalam skripsi ini. Selanjutnya pada bagian akhir bab ini 

disampaikan hipotesis dengan menyusun dugaan berdasarkan teori dan 

penelitian yang telah ada, serta dibuat model analisis dan kerangka berfikir. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab 3 menjelaskan uraian tentang metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian tersebut adalah 

pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis 

dan sumber data, prosedur pengumpulan, serta teknik analisis. 
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BAB 4: PEMBAHASAN 

Bab 4 berisi inti dari penulisan skripsi. Adapun bagian-bagian dari bab 

ini antara lain gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian 

yang disertai pula dengan pengujian hipotesis, analisis model, serta 

pembahasan. 

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian skripsi ini. Dalam bab 

ini membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan serta saran analisis. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Strategi Kelangsungan Rumah Tangga (Household Survival 

Strategy) 

Latar belakang anak-anak usia sekolah turut terlibat dalam kegiatan 

ekonomi merupakan teori strategi kelangsungan rumah tangga (Harbirson, 1981: 

225-251). Menurut teori ini, masyarakat desa dan golongan miskin di kota yang 

mengalami transisi memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia saat kondisi 

ekonomri mengalami perubahan dan semakin memburuk. Cara untuk mengatasinya 

adalah dengan memberdayakan tenaga kerja keluarga, sepederti istri dan anak-anak. 

Anak-anak terlibat menjadi tulang punggung keluarga saat penghasilan kedua 

orangtua mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

Terjadinya keterlibatan anak-anak usia sekolah dalam kegiatan ekonomi 

terjadi karena peran dari kepala rumah tangga (primary worker) dalam sebuah 

keluarga sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan penghasilan 

yang diterimanya, sehingga mengharuskan peran dari istri atau bahkan anak- 

anaknya (secondary worker) ikut terjun dalam mencari penghasilan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga. 

2.1.2. Teori Khausi Basu 

Menurut teori Khausi Basu dalam Todaro (2003:417-421) buruh anak 

memiliki 2 (dua) asumsi penting, yaitu: 

1. Sebuah rumah tangga yang berpendapatan tinggi tidak akan menyuruh anaknya 
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untuk bekerja. 

2. Buruh anak-anak dan buruh dewasa merupakan subtitusi (saling menggantikan). 

AA’ =  Kurva penawaran tenaga kerja orang dewasa (inelastis sempurna). 

TT’  =  Kurva penawaran tenaga kerja agregat dari semua orang (dewasa dan anak). 

Saat semua orang dewasa (tidak terlatih) bekerja, berapapun tingkat 

upahnya, maka kurva penawaran tenaga kerja orang dewasa akan bersifat inelastic 

sempurna dan berbentuk garis vertikal. Pada kurva, penawaran tenaga kerja orang 

dewasa ini ditunjukkan oleh garis AA’. Kurva penawaran tenaga kerja yang sangat 

inelastis merupakan asumsi yang sangat masuk akal diantara keluarga-keluarga 

yang sangat miskin, yang menyuruh anaknya untuk bekerja. Jika upah tenaga kerja 

turun hingga WH, maka sejumlah keluarga akan merasa cukup miskin hingga 

A T 
W 

Sumber: Todaro, 2003:417-421. 
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dengan segera menyuruh anak-anak mereka untuk bekerja. Jika kurva terus 

menurun, maka lebih banyak lagi keluarga yang akan melakukan hal yang sama. 

Kurva tenaga kerja anak akan bergeser sepanjang kurva berbentuk “S” sehingga 

mencapai WL, dimana dalam kondisi ini anak-anak bekerja. Pada titik ini kita 

berada pada garis vertikal TT’, yang merupakan kurva penawaran tenaga kerja 

agregat dari semua orang dewasa dan anak-anak. Pada intinya, selama upah berada 

pada titik WH, kurva penawaran tenaga kerja berada disepanjang AA’. Jika upah 

berada di bawah WL, kurva penawaran tenaga kerja berada disepanjang TT’. Dan 

jika berada diantaranya, maka kurva penawaran tenaga kerja anak akan bergerak 

sepanjang kurva dan membentuk “S” diantara dua garis vertikal. 

Saat ini kita akan mempertimbangkan kurva permintaan tenaga kerja anak. 

Pada saat kurva permintaan cukup inelastis sehingga memotong garis AA’ di atas 

WH, dan juga memotong garis TT’ di bawah WL, maka akan terdapat dua 

ekuilibrium yang stabil yaitu E1 dan E2. Pada ekuilibrium E2, pelarangan buruh 

anak yang efektif akan menggeser penawaran tenaga kerja anak menuju pada 

ekuilibrium yang baik E1. Lebih jauh setelah perekonomian bergerak menuju 

ekuilibrium yang baru, pelarangan buruh anak akan terjadi dengan sendirinya, 

karena menurut asumsi upah yang baru cukup tinggi sehingga keluarga-keluarga 

miskin tersebut tidak perlu menyuruh anaknya untuk bekerja. 

2.1.3. Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan (vicious circle of poverty) 

Jinghan (2010:33) mengatakan bahwa pada awal pembangunan Indonesia 

terdapat suatu teori yang dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi asal Swedia, 

Ragnar Nurkse. Teori tersebut dinamakan teori “Lingkaran Setan Kemiskinan” 
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yang menjelaskan bahwa lingkaran setan mengandung arti deretan melingkar 

kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa 

sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan tidak 

mampu. Sebagai contoh, keluarga miskin yang selalu kekurangan makanan: karena 

kekurangan makan, kesehatan menjadi buruk karena fisiknya lemah produktiviatas 

kerja menjadi rendah, dan itu berarti dia miskin, akhirnya ia tidak akan dapat 

memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari dan seterusnya. Bila keadaan ini 

dikaitkan dengan negara secara keseluruhan dapat dikemas dalam dalil kuno, yaitu 

“Suatu Negara miskin karena ia miskin”. 

Menurut Nurske dalam Jhinghan (2010:35), terdapat dua bentuk lingkaran 

perangkap kemiskinan, yaitu: 

1. Penawaran (supply) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah 

diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan 

masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung yang 

rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat 

pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, 

dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. 

2. Permintaan (demand), di negara-negara miskin kemampuan untuk menanam 

modal sangat rendah, hal ini dikarenakan luas pasar untuk berbagai jenis 

barang terbatas yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang sangat 

rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat dikarenakan tingkat produktivitas 

yang rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di 

masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kurangnya 
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perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya. 

 

Gambar 2.2 

Lingkaran Perangkap Kemiskinan 

2.1.4. Teori Ekonomi Fertilitas Rumah Tangga 

Teori perilaku konsumen konvensional mengasumsikan bahwa seorang 

individu, berdasarkan selera atau preferensi tertentu atas serangkaian barang (fungsi 

utilitas), akan selalu berusaha memaksimumkan kepuasannya dari konsumsi atas 

baran-barang atau jaa yang ditawarkan kepadanya, tentunya sesuai dengan 

keterbatasan pendapatannya sendiri maupun harga-harga relatif dari semua barang 

atau jasa yang diproduksi (Todaro, 2003:313-314). 

Apabila teori tersebut diaplikasikan terhadap analisis fertlitas, maka dalam 

hal ini anak dapat dianggap sebagai sautu jenis barang konsumsi, meski pada 

beberapa negara berkembang, anak memang dianggap sebagai bentuk barang 

investasi, yakni sebagai tambahan tenaga untuk menggarap lahan, dan sebagai 

tabungan hari tua. Dengan demikian, penentu tingkat permintaan akan anak 
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merupakan bentuk pilihan ekonomi yang rasional bagi keluarga yang bertindak 

sebagai konsumen. Pilihan itu sendiri harus diperoleh dengan mengorbankan 

pilihan yang lain. Apabila faktor-faktor lain dianggap tidak berubah atau konstan, 

maka jumlah anak yang diinginkan akan dipengaruhi secara langsung oleh 

pendapatan keluarga yang bersangkutan.  

Namun, teori tersebut tidak berlaku bagi keluarga miskin, karena besarnya 

dorongan untuk mempunyai anak juga tergantung pada besarnya keinginan untuk 

mengkonsumsi barang-barang lainnya dan keterbatasan sumber-sumber tambahan 

pendapatan yang ada. Pada keluarga miskin, jumlah anak yang diinginkan akan 

berhubungan secara negatif dengan biaya pemeliharaan anak serta kuatnya 

keinginan untuk memiliki barang-barang lain. Keluarga miskin hanya memikirkan 

keuntungan jangka pendek yaitu dengan memiliki anak banyak maka pendapatan 

keluarga akan meningkat karena tambahan anak adalah tambahan tenaga kerja, 

namun dengan banyaknya anak kemungkinan untuk menyekolahkan anak setinggi-

tingginya sangatlah tidak mungkin sehingga anak mungkin hanya akan menerima 

pendidikan dasar. potensi anak sebagai pencetak penghasilan yang potensial saat 

dewasa tidak bisa terlalu diharapkan, sehinnga orangtua tidak melihat kepentingan 

jangka panjang. 

2.1.5. Trade-off antara Bekerja dan Bersekolah 

Sebuah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang selalu menghadapi 

“trade-off” merupakan prinsip pertama dari 10 (sepuluh) prinsip ekonomi mengenai 

bagaimana seorang membuat keputusan. Pembuatan keputusan dapat dirangkum 

dalam sebuah peribahasa berikut: “There is no such thing as a free lunch” (tidak 
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ada yang gratis di dunia ini) (Mankiw, 2003:6-10). Seseorang diharuskan 

merelakan suatu tujuan untuk memperoleh tujuan lain dalam membuat keputusan. 

Hal tersebut disebabkan karena saat seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan, biasanya seseorang harus merelakan atau menyerahkan hal lain yang 

sesungguhnya juga berharga baginya. Seorang anak digambarkan sedang 

dihadapkan pada 2 (dua) pilihan pada kasus ini. Pilihan pertama adalah prioritas 

bersekolah. Pilihan yang kedua adalah bekerja dengan maksud untuk mendapatkan 

penghasilan. Pilihan bekerja ini bisa didorong oleh berbagai hal, diantaranya adalah 

karena alasan terhimpit oleh kondisi perekonomian keluarga.  

2.1.6. Konsep Tenaga Kerja 

Menurut BPS (2016), tenaga kerja yaitu penduduk dalam usia kerja (15-

65 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Dalam Undang-

Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13  

Tahun 2003 juga memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam 

Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah 

menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam UndangUndang No. 14 

Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Manulang, 2001:85). 

Menurut Ehrenberg dan Smith (2003:157), terdapat dua Teori Penawaran 

Tenaga Kerja, yaitu:  
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a. Keputusan individual untuk membagi waktunya antara bekerja atau leisure. Ini 

berkaitan dengan partisipasi individu dalam angkatan kerja. Bekerja part-time 

atau full-time work, waktu di rumah dan bekerja untuk dibayar. 

b. Keputusan untuk menerima suatu pekerjaan dan masalah bekerja di lain 

geografi/wilayah. 

2.1.6.1. Angkatan Kerja 

Angkatan kerja (labor force) merupakan penduduk usia kerja (15 tahun 

dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan 

pengangguran (BPS, 2016). Menurut Simanjuntak (1998:3-16), angkatan kerja 

dapat dibedakan menjadi dua sub kelompok, yaitu: 

1. Bekerja merupakan waktu yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan 

dari pekerjaan yang dilakukan (Borjas, 2005). Sedangkan leisure merupakan 

waktu yang digunakan tidak menghasilkan pembayaran dari pekerjaan yang 

dilakukan tersebut. Untuk mendapatkan suatu informasi tentang optimal 

pembagian waktu. 

2. Pengangguran menurut International Labor Organization (ILO) merupakan 

seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode 

tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari 

pekerjaan. Menurut Borjas (2005), terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan sesorang menjadi pengangur diantaranya sebagai berikut: 

a. Seseorang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tutup (job loser). 

b. Seseorang mennggalkan pekerjaan (job leavers).  

c. Seseorang pencari kerja masuk ke dalam pasar tenaga kerja sesudah berada 
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diluar sektor pasar (reentrans).  

d. Seseorang pencari kerja yang baru, seperti lulusan sekolah atau perguruan 

tinggi (new entrans). 

2.1.6.2. Bukan Angkatan Kerja 

Menurut BPS, bukan angkatan kerja merupakan mereka yang berumur 10 

tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah 

tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan 

dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan. Jadi yang 

dimaksud dengan bukan angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang tidak 

mampu mencari pekerjaan, yang termasuk dalam golongan ini adalah: 

1. Golongan yang bersekolah (pelajar dan mahasiswa), yaitu mereka yang 

kegiatannya hanya atau terutama sekolah. 

2. Golongan yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang hanya mengurus 

rumah tangga tanpa memperoleh upah. 

3. Golongan lain-lain, yaitu penerima pandapatan, mereka yang tidak melakukan 

suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan 

pensiun, bunga simpanan, atau sewa atas milik. Dan mereka yang hidupnya 

tergantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara, 

atau sakit kronis. 

2.1.7. Konsep Pasar Tenaga Kerja 

Menurut BPS (2009), pada dasarnya tenaga kerja adalah tidak homogen 

akan tetapi bersifat heterogen, sehingga terdapat beberapa pasar tenaga kerja 

sesungguhnya terpisah (segmented labor market ) seperti: 
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1.  Pasar tenaga kerja terlatih merupakan pasar tenaga kerja yang membutuhkan 

persyaratan dengan kualifikasi khusus yang biasanya diperoleh melalui jenjang 

pendidikan formal dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya pendidikan 

yang cukup besar. Pemenuhannya baik pengusaha maupun tenaga kerjanya 

sendiri membutuhkan waktu yang relatif lama karena masing-masing mencari 

penyesuaian dengan yang diinginkan. 

2.  Pasar tenaga kerja tidak terlatih merupakan pasar kerja yang menawarkan dan 

meminta tenaga kerja yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus dan tingkat 

pendidikan yang rendah. Hal ini bisa terjadi karena bidang pekerjaan yang akan 

ditangani tidak memerlukan keterampilan dan pendidikan khusus. 

Perbedaan Pasar Tenaga Kerja Terlatih dan Tidak Terlatih adalah, sebagai 

berikut: 

• Pasar Tenaga Kerja Terlatih: 

• Produktivitas tinggi. 

• Penghasilan tinggi. 

• Setiap lowongan pekerjaan kerja kecil 

• Tingkat partisipasi kerja lebih tinggi 

• Tenaga kerja biasanya berasal dari keluarga relatif mampu. 

• Proses pengisian lowongan kerja dibutuhkan waktu lebih lama dalam 

seleksi. 

• Lamanya pengangguran biasanya lebih panjang. 

• Pasar Tenaga Kerja Tidak Terlatih: 

• Produktivitas rendah. 
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• Penghasilan rendah. 

• Setiap lowongan pekerjaan tidak perlu dikaitkan dengan persyaratan 

pendidikan bagi calon yang akan mengisinya. 

• Penyediaan tenaga kerja tidak harus melalui sistem sekolah dan elastisitas 

tenaga kerja besar. 

• Tingkat partisipasi kerja rendah. 

• Tenaga kerja biasanya berasal dari keluarga kurang mampu. 

• Proses pengisian lowongan kerja dapat dilakukan dengan cepat. 

• Lamanya pengangguran biasanya lebih pendek. 

2.1.8. Faktor - Faktor Penyebab Munculnya Tenaga Kerja Anak 

Faktor-faktor penyebab munculnya pekerja anak cukup bervariasi dari satu 

daerah ke daerah lain dan dari satu industri ke industri lain. Namun, terdapat 

beberapa penyebab yang sama atau umum: 

1. Kemiskinan 

Beberapa keluarga miskin melibatkan anak-anak mereka dalam dunia 

pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam hal ini, segala 

jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh anak-anak harus dilakukan. 

2. Perekonomian informal 

Tenaga kerja anak lebih sering dijumpai pada perusahaan-perusahaan kecil 

yang tidak terdaftar di sektor informal daripada di perusahan  yang lebih besar.  

3. Gagalnya sistem pendidikan 

Menurut Kim (2011:456) beberapa pedesaan umumnya memiliki sekolah yang 

bermutu buruk dan kurikulum yang tidak tepat. Karena itu, orangtua 
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berpendapat bahwa anak mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik 

bila bekerja dan mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan 

orang. 

4. Fertilitas 

Mayoritas keluarga memiliki pandangan bahwa memiliki anak dapat 

menunjang kehidupan ekonomi keluarga, sehingga kebanyakan dari mereka 

memilih memiliki banyak anak.  

5. Tidak adanya organisasi pekerja 

Apabila organisasi pekerja lemah atau bahkan tidak ada, maka jumlah pekerja 

anak menjadi besar. Karena organisasi pekerja pada umumnya tidak dijumpai 

di sektor informal di mana mengorganisasikan para pekerja secara kolektif sulit 

dilakukan. 

6. Adat dan sikap sosial 

Para elit atau kelompok etnis tidak mempunyai komitmen untuk mengakhiri 

masalah pekerja anak, dan ingin terus mengeksploitasi anak-anak ini karena 

mereka merupakan tenaga murah. Pada kasus lain, apabila orangtua tidak 

memiliki uang lebih untuk membiayai pendidikan anaknya, pada umumnya 

mereka memilih menyekolahkan anak laki-laki, sehingga anak perempuan 

rawan dipekerjakan sebagai tenaga kerja anak. 

2.1.9. Batasan Kerja Bagi Anak 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pekerja anak adalah anak-anak 

berusia 10-14 tahun yang melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan maksud untuk 

memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam 
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secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja anak yang 

bekerja untuk keluarga tanpa upah dalam satu usaha atau kegiatan ekonomi). 

Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 138 Tahun 

1973 membahas mengenai batasan atau usia minimum untuk diperbolehkan 

bekerja. ILO menegaskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja 

adalah tidak boleh kurang dari usia tamat wajib sekolah, yaitu tidak boleh di bawah 

umur 15 (lima belas) tahun. 

Pemerintah telah membuat beberapa aturan yang menjelaskan tentang 

batasan-batasan anak untuk bekerja. Pemerintah bersama legislatif mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan 

mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68-75 yang membahas mengenai hal-hal 

yang berhubungan tentang pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, 

siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlidungan bagi pekerja anak. 

Undang-Undang ini memberikan larangan bagi siapapun untuk mempekerjakan 

atau melibatkan anak-anak dalam bentuk pekerjaan terburuk. Jenis-jenis pekerjaan 

yang dianggap “pekerjaan terburuk” tersebut diatur lebih lanjut dalam sebuah 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN/2003 tentang 

jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, 

yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2003. Pasal 3 dalam KEPMEN 

(Keputusan Menteri) tersebut menetapkan usia 15-18 tahun sebagai usia kerja anak, 

dan melarang anak pada usia tersebut untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya 

bagi kesehatan, keselamatan, atau moral mereka. 

Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 
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182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-

bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Undang-Undang ini menghimbau adanya 

pelarangan dan aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktek-

praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-

anak, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan 

dalam konflik bersenjata dengan menerapkan undang-undang dan peraturan. 

2.1.10. Definisi Anak 

Karakteristik mendasar yang menjadi perbedaan antara orangtua dan anak-

anak adalah usia. Namun, untuk mendefinisikan secara jelas pengertian anak-anak 

dari segi usia dapat menjadi permasalahan besar karena pengertian definisi yang 

berbeda oleh beragam negara dan lembaga internasional. The Conventionon the 

Rights of the Child mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 

18 tahun. Sedangkan WHO (2003) mendefinisikan anak-anak antara usia 0–14 

tahun karena di usia inilah risiko cenderung menjadi besar. 

Menurut Badan Pusat Statistik, komposisi penduduk Indonesia menurut 

kelompok umur terdiri dari penduduk berusia muda (0-14 tahun), usia produktif 

(15-64 tahun) dan usia tua (≥65 tahun). Dalam Undang-Undang Nomor  35  tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pengertian anak adalah 

seseoran yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Pernyataan tersebut sama dengan informasi mengenai pengertian 

pekerja anak yang tertera pada hasil Survey Pekerja Anak 2009, yaitu dikatakan 

sebagai anak ketika usianya dibawah 18 tahun. 
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Pekerja anak tidak hanya meliputi anak yang melakukan pekerjaan yang 

wajar dilakukan untuk proses perkembangan anak seusianya. Pekerja anak 

merupakan  semua anak yang bekerja pada pekerjaan yang tidak baik untuk mereka. 

Menurut International Labour Organization (2016), berikut beberapa bentuk 

pekerjaan yang diketahui banyak dikerjakan oleh sejumlah besar pekerja anak: 

1. Pekerjaan di bidang pertanian 

Dalam beberapa ladang milik keluarga atau lahan sewaan, sering dijumpai 

anak-anak sedang bekerja. Bahkan beberapa unit perusahaan pertanian 

melibatkan seluruh pekerja anak di daerah pertanian tersebut hingga mampu 

menghasilkan pendapatan yang tinggi. 

2. Pekerjaan di tambang dan galian 

Tenaga kerja anak di pertambangan berisiko menderita cidera otot karena 

ketegangan yang berlebihan pada otot sewaktu berusaha menarik, membawa 

atau mengangkat sesuatu yang berat, kelelahan/kehabisan tenaga dan gangguan 

otot serta tulang, dan berisiko menderita cedera yang serius karena tertimpa 

benda jatuh. Banyak pula pekerja anak berusia 9 tahun sudah bekerja di bawah 

tanah, memasang bahan peledak dan mengambilkan serta membawakan barang 

untuk pekerja dewasa. 

3. Pekerjaan dalam proses manufaktur 

Jenis-jenis pekerjaan dalam proses produksi industri manufaktur antara lain 

meliputi pekerjaan membuat berbagai macam produk seperti pakaian, bahan-

bahan kimia, kaca, kembang api, dan korek api. Pembuatan produk-produk 

tersebut dapat membuat anak-anak terkena bahan-bahan kimia berbahaya, 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



28  

terpaksa harus berada di ruangan yang pengap karena ventilasinya buruk, 

berisiko terkena kebakarn, dan ledakan, keracunan, mendapat penyakit 

pernafasan, menderita luka tergores, menderita luka bakar dan bahkan 

menyebabkan kematian. 

4. Pekerjaan dalam perekonomian informal 

Beberapa jenis pekerjaan informal yang dilakukan anak-anak dapat dianggap 

sebagai pekerjaan mencari uang secara mandiri (self-employment), misalnya 

mengemis, menarik becak, berjualan koran, dan menjadi tukang sampah. 

2.1.11. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban Ketergantungan yang 

Tinggi 

Menurut Todaro (2006:65-67), tingkat kelahiran merupakan salah satu 

karakteristik yang sangat menonjol yang  menjadi pembeda antara negara maju dan 

negara berkembang. Pada beberapa negara berkembang, tingkat kelahiran pada 

umumnya sangat tinggi yaitu berkisar antara 30-40 untuk 1.000 penduduk, 

sedangkan angka kelahiran pada negara maju hanya kurang dari setengahnya. 

Perbedaan yang menonjol atas tingginya angka kelahiran di beberapa 

negara berkembang adalah lebih dari 40 persen penduduknya terdiri dari anak-anak 

yang berusia kurang dari 15 tahun, sedangkan di beberapa negara maju tidak sampai 

21 persen. pemeliharaan beban atau tanggungan angkatan kerja produktif di negara 

berkembang secara proporsional jumlahnya hampir dua kali dibandingkan dengan 

beban yang ditanggung angkatan kerja produktif di negara maju. 

Beban keterantungan merupakan penduduk berusia lanjut maupun yang 

masih anak-anak secara ekonomis disebut beban ketergantungan (dependency 
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burden). Hal tersebut berarti bahwa mereka menjadi beban tanggungan angkatan 

kerja produktif karena mereka merupakan angota masyarakat yang tidak produktif 

(biasanya yang berumur antara 15-64 tahun). Selain harus menanggung beban 

keterantungan yang lebih berat daripada negara maju, negara yang sedang 

berkembang juga dibebani oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. 

2.1.12. Tingkat Kemiskinan dan Pekerja Anak 

Pada beberapa keluarga miskin, keputusan untuk bekerja sebagian datang 

dari anak sendiri, tetapi sebagian lain disebabkan karena keinginan orangtua. 

Kecenderungan keinginan orangtua untuk memperlakukan anak sebagai tenaga 

kerja produktif menjadi makin kuat karena penghasilan yang diperoleh seorang 

ayah (kepala keluarga) tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal 

tersebut dipertegas oleh penelitian dari Baland dan Robinson (2000) menemukan 

bahwa lebih dari separuh orangtua menghendaki anaknya membantu pekerjaan 

orangtua dengan maksud sosial-edukatif, meski pada kenyataannya hal ini tetap 

mengakibatkan banyak anak lebih tertarik menekuni pekerjaan daripada 

sekolahnya.  

Salah satu penyebab keterbelakangan penduduk negara berkembang 

adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja 

yang rendah. Kedua hal tersebut menyebabkan produktivitas tenaga kerja yang 

rendah. Oleh karena produktivitasnya rendah maka pendapatan juga rendah, hal ini 

mengakibatkan tingkat hidup yang rendah (Todaro, 1998:7). Tingkat hidup yang 

rendah itu ditandai dengan (1) kemiskinan, (2) kesehatan yang tidak memadai, (3) 

pendidikan dan layanan masyarakat yang rendah. Hal tersebut berakibat pada 
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penghargaan diri yang rendah dan kebebasan yang terbatas. Antara keduanya terjadi 

interaksi, sehingga berakibat pada sikap malas dan keadaan yang menghambat 

perkembangan. 

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih mengacu kepada 

beberapa hal diantaranya pengangguran, kriminalitas, dan yang tidak kalah penting 

kemiskinan berdampak pada perampasan hak-hak anak. Sehingga bukan 

merukapan hal baru lagi jika kita melihat anak-anak usia sekolah sedang berjuang 

hidup di jalan-jalan lalu lintas di Indonesia. Kemiskinan akan terus berlanjut ketika 

anak-anak itu beranjak dewasa, dan terjebak dalam mata rantai kemiskinan, 

sehingga mereka tidak mampu memberikan yang terbaik bagi keturunan mereka, 

dan menyebabkan anak-anak mereka bernasib sama dengan mereka.  

2.1.13. Tingkat Fertilitas Total dan Pekerja Anak 

Studi empiris Profesor Kuznets dalam Todaro (2003:316) mencatat bahwa 

penduduk di negara-negara berkembang mudah sekali untuk memiliki banyak anak 

karena kondisi sosial dan ekonomi yang ada disekitar mereka membuat sebagian 

besar dari mereka memandang setiap tambahan anak dari sudut kepentingan sosial 

dan ekonomi, yakni sebagai tambahan tenaga kerja cuma-cuma bagi keluarga, 

sebagai suatu perjudian genetis (genetic lottery), maupun sebagai jaminan soasial 

dan ekonomi dihari tua guna bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat yang 

minim perlindungan sosial dan cenderung diatur hanya oleh mereka yang berada. 

Pada kebanyakan keluarga memiliki pandangan bahwa memiliki anak dapat 

menunjang kehidupan sosial dan ekonomi keluarga, sehingga kebanyakan dari 

mereka memilih memiliki banyak anak. 
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Menurut Grootaert dan Kanbur (1995)  dalam Liqiu (2016) juga 

memberikan bukti empiris tentang hubungan positif antara kesuburan dan pekerja 

anak. Saat ini banyak orangtua yang mengalami dilema terutama pada keluarga 

miskin dalam hal permintaan terhadap seorang anak (tingkat fertilitas). Jika anak 

yang dimiliki sedikit, maka anak-anak mereka dapat disekolahkan sampai setinggi 

mungkin sehingga potensi mereka untuk mencetak penghasilan akan tinggi. Ini 

berarti kepentingan jangka panjang lebih terjamin, sedangkan kepentingan anak 

jangka pendek terhadap anak harus dilupakan. Jika anak mereka banyak, maka 

mereka bisa memperoleh tambahan tenaga kerja yang berarti. Namun kemungkinan 

untuk menyekolahkan mereka sampai setinggi-tingginya agak mustahil, sehingga 

masing-masing anak mungkin hanya akan menerima pendidikan dasar saja yang 

akhirnya putus sekolah dan menjadi pekerja anak. Akibatnya, potensi mereka 

sebagai pencetak penghasilan yang potensial dimasa mendatang tidak bisa terlalu 

diharapkan. Itu berarti kepentingan jangka panjang harus dikorbankan.  

Menurut Malthus dalam Todaro (2003:307), satu-satunya cara untuk 

mengatasi masalah rendahnya taraf hidup yang kronis atau kemiskinan absolute 

adalah dengan penanaman kesadaran dikalangan penduduk dan kesadaran untuk 

membatasi jumlah kelahiran. Pada akhirnya dapat kita lihat bahwa banyaknya anak 

(tingginya tigkat fertilitas) pada keluarga miskin hanya akan membuat anak-anak 

mereka menjadi pekerja anak sebagai akibat dari ketidakmampuan orangtua untuk 

membiayai kehidupan anak-anaknya. 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



32  

2.1.14. Angka Putus Sekolah dan Pekerja Anak 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti 

keterbatasan dana pendidikan karena kesulitan ekonomi, kurangnya fasilitas 

pendidikan dan karena adanya faktor lingkungan (Liqiu, 2016). Pemenuhan hak 

pendidikan tersebut diperoleh secara formal di sekolah, secara informal melalui 

keluarga. Khususnya pendidikan formal tidak semua anak mendapatkan haknya 

karena kondisi-kondisi yang memungkinkan orangtua tidak dapat memenuhinya. 

Mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh para orangtua khususnya 

pada keluarga miskin dapat menempatkan anak dalam posisi yang dilematis antara 

meneruskan pendidikan mereka atau bekerja untuk membantu orangtua dan putus 

sekolah. 

Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, biasanya seseorang harus 

merelakan atau menyerahkan hal lain yang sesungguhnya juga berharga baginya 

(Mankiw, 2003:6-10). Anak yang masih berminat untuk sekolah tetapi orangtuanya 

tidak mampu membiayai akan memaksa anak itu untuk bekerja. Kebanyakan dari 

anak-anak tersebut hanya sempat merasakan pendidikan dasar kemudian putus 

sekolah karena ketidakmampuan orangtuanya untuk membiayai pendidikannya, 

atau bahkan ada pula anak yang tidak sempat sama sekali merasakan dunia 

pendidikan karena orangtuanya yang miskin.  

Hal tersebut dipertegas oleh Baland dan Robinson (2000) yang 

mengatakan bahwa angka putus sekolah mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan status pekerja anak karena anak-anak yang gagal dalam pendidikannya 

lebih terdorong untuk bekerja, sebaliknya anak yang bekerja sambil sekolah 
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cenderung menurun prestasinya dan kemudian putus sekolah. Ketidaktahuan 

orangtua mengenai pentingnya fungsi dunia pendidikan untuk anaknya menjadikan 

orangtua lebih memilih anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Semakin 

banyak anak yang putus sekolah ini, akan mengakibatkan semakin banyak pula 

tenaga kerja anak yang berada atau memasuki dunia kerja dan menjadi pekerja anak 

yang tidak terlatih akibat kurangnya pendidikan yang diterimanya. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penlitian Terdahulu 

Penulis Tujuan Penelitian Metode Hasil 

Can, Liqiu 

dan Zhong 

(2016) 

Menganalisis 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

partisipasi pekerja 

anak di Cina 

Regresi 

Tobit 

Partisipasi pekerja anak secara 

positif terkait dengan angka putus 

sekolah. Dibandingkan dengan 

tempat tinggal, jenis kelamin 

seorang anak, tingkat pendidikan 

kepala rumah tangga serta 

interaksinya dengan jenis kelamin 

kepala rumah tangga yang kurang 

memiliki pengaruh erhaap jumlah 

pekerja anak, tingkat kelahiran 

memiliki hubungan yang positif 

dengan jumlah pekerja anak di 

Cina. 

Beegle, 

Dehejia 

dan Gatti 

(2004) 

Mengevaluasi 

pengaruh 

partisipasi pekerja 

anak terhadap 

kesehatan anak 

Regresi 

OLS 

Tidak ditemukan bukti yang 

konsisten dari efek negatif pekerja 

anak pada kesehatan. Namun, 

partisipasi pekerja anak memiliki 

dampak negatif yang secara 
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dan tingkat 

pendidikan di 

Vietnam 

signifikan mengurangi pencapaian 

sekolah  

Ranjan 

Ray 

(2000) 

Menganalisis 

hubungan antara 

jam kerja anak 

dan kemiskinan, 

serta hubungan 

antara sekolah 

anak dan 

kemiskinan di 

Peru dan 

Pakistan. 

Regresi 

Probit 

Orangtua mengirim anak untuk 

bekerja hanya jika penghasilan 

dari pekerjaan mereka sendiri jatuh 

ke tingkat yang sangat rendah 

sehinga menyebabkan keluarga 

tersebut berada di bawah garis 

kemiskinan. Dalam hal ini terdapat 

hubungan negatif antara tahun 

pendidikan anak-anak dan 

kemiskinan rumah tangga di Peru 

dan Pakistan. 

Aasif 

Hussain 

dan Gulam 

Bhat 

(2017) 

Menganalisis 

berbagai faktor 

penentu pekerja 

anak di industri 

karpet tenun 

Kashmir, India 

 

Regresi 

Probit 

Hasil penelitan menunjukkan 

bahwa status sosial ekonomi yang 

rendah memaksa anak-anak 

untuk masuk ke pasar tenaga kerja 

pada usia muda mereka. 

Selanjutnya, peneliti menemukan 

bahwa meningkatnya pengangguran 

terdidik di negara bagian, 

menyebabkan orang tua lebih suka 

mempekerjakan anak-anak mereka 

di pasar tenaga kerja dibanding 

memberi fasilitas pendidikan 

Harold 

dan 

Sudharsan 

(2016) 

Menanalisis 

pengaruh 

kemiskinan, 

pendidikan kepala 

Regresi 

Probit 

Kemiskinan secara signifikan 

berkorelasi dengan keputusan untuk 

mengirim anak-anak ke sekolah, 

dan terdapat hubungan negatif yang 
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keluarga dan 

biaya pendidikan 

anak di Ghana 

terhadap 

keputusan 

orangtua yang 

melibatkan anak 

ke dalam dunia 

bekerja. 

signifikan antara pergi ke sekolah 

dan bekerja.  

Mahalnya biaya sekolah dan 

rendahnya kualitas dan tidak 

relevannya pendidikan telah 

mendorong banyak anak untuk 

bekerja. Pendidikan ayah memiliki 

dampak negatif yang signifikan 

terhadap pekerja anak. 

M. Shakil 

Quayes, 

Shahina 

Amin, and 

Janet M. 

Rives 

(2004) 

Meneliti 

kemiskinan dan 

faktor penentu 

pekerja anak 

lainnya di 

Bangladesh.  

 

Regresi 

Logit 

Kemiskinan mempengaruhi 

kemungkinan seorang anak dalam 

bekerja. Penekanan pada 

pendidikan dapat menurunkan 

pekerja anak secara langsung 

dengan meningkatkan 

waktu anak untuk menikmati 

pendidikan di sekolah dan secara 

tidak langsung investasi modal 

manusia yang akan meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan 

keluarga 

Patrick M.

Emerson 

dan 

André Port

ela Souza 

(2003) 

Menganalisis 

hubungan antara 

pekerja anak 

dengan 

pendidikan serta 

pekerjaan 

orangtua.di Brazil 

Regresi 

Probit 

Terdapat hubungan yang signifikan 

antara status pekerjaan orangtua 

dengan lama sekolah anak. Peneliti 

menemukan bahwa anak-anak akan 

memiliki kemungkinan kecil untuk 

bekerja jika orangtua mereka 

memberi fasilitas pendidikan yang 

cukup, dimana pemberian fasilitas 

pendidikan tersebut dibutuhkan 
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biaya. Kebutuhan biaya pendidikan 

berkaitan secara langsung dengan 

pendapatan oangtua. 

George 

Psacharop

oulos 

(1997) 

Menganalisis 

keterkaitan antara 

pekerja anak 

dengan 

pencapaian 

pendididkan 

anak-anak yang 

bekerja di 

Amerika Latin 

 

Regresi 

OLS 

Seorang anak yang bekerja dapat 

mengurangi pencapaian 

pendidikannya sekitar 2 tahun. 

Pengulangan kelas yang merupakan 

fenomena umum di Amerika Latin 

sangat erat kaitannya dengan 

tingginya  tenaga kerja anak. 

Nasri dan 

Cintia 

(2017) 

Menganalisis 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

penawaran 

pekerja anak di 

Sumatera Barat. 

Regresi 

OLS 

Kemiskinan, angka partisipasi 

sekolah, pendapatan dan 

Wilayah tempat tinggal memiliki 

beberapa efek positif dari 

keputusan seorang anak 

mengambil satu jam kerja dalam 

pekerjaan  

 

 

2.3. Hipotesis dan Model Analisis 

2.3.1. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori-teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 
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pengumpulan data. Hipotesis dapat juga dipandang sebagai kesimpulan yang 

sifatnya sementara. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tingkat kemiskinan, angka putus sekolah, dan tingkat fertilitas total secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pekerja anak di Jawa Barat tahun 

1987-2016. 

2. Tingkat kemiskinan, angka putus sekolah, dan tingkat fertilitas total secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pekerja anak di Jawa Barat 

tahun 1987-2016. 

2.3.2. Model Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data 

OLS (Ordinary Least Square). Teknik analisis ini digunakan untuk melakukan 

regresi yang menggunakan data time series. Melalui teknik regresi data OLS ini, 

maka model analisis penelitian ditetapkan sebagai berikut: 

CL = α + X1P + X2APS + X3TFR + 𝑒2...............................................(2.1)  

Keterangan: 

CL  = Jumlah tenaga kerja anak di Jawa Barat 

P   = Tingkat kemiskinan di Jawa Barat 

APS   = Angka putus sekolah di Jawa Barat 

TFR   = Tingkat fertilitas total di Jawa Barat 

α    = Konstanta. 

X1 X2 X3   = Koefisien regresi variabel bebas. 

𝑒   = Error term / kesalahan pengganggu. 
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2.4. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan hubungan antar variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian, antara lain tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas total, 

angka putus sekolah, dan angka pekerja anak. Hubungan antar variabel dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 : Parsial 

 : Simultan 

 

 

 

Gambar 2.3 

Hubungan antara Tingkat Kemiskinan, Angka Putus Sekolah, dan Tingkat 

Fertilitas Total dengan Angka Pekerja Anak 

 

Tingkat kemiskinan menunjukkan seberapa banyak penduduk di Jawa 

Barat yang masih ada dalam garis kemiskinan. Penduduk (keluarga) miskin yang 

pada umumnya berpenghasilan rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya, cenderung akan mendorong anak-anak mereka untuk ikut terjun 

menjadi pekerja untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. 

Tingginya angka kelahiran (tingkat fertilitas) di Jawa Barat memiliiki 

hubungan erat terhadap angka pekerja anak di Jawa Barat. Pola pikir masyarakat 

Indonesia yang berangggapan bahwa tambahan anak adalah tembahan tenaga kerja 

cuma-cuma dan investasi di hari tua, menyebabkan banyaknya penduduk (krluarga) 

Angka Pekerja Anak 

Tingkat Kemiskinan Tingkat Fertilitas Total Angka Putus Sekolah 
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miskin di Indonesia memiliki banyak anak untuk tujuan sosial dan ekonomi 

keluarga. 

Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan angka putus 

sekolah memiliki keterkaitan dengan pekerja anak. Anak-anak dari keluarga miskin 

cenderung akan memilih bekerja untuk membantu penghasilan keluarga 

dibandingkan melanjutkan sekolahnya. Hal ini terjadi karena anak-anak dari 

keluarga miskin yang bersekolah sambil bekerja cenderung tidak bisa fokus pada 

sekolahnya yang pada akhirnya memilih putus sekolah dan menjadi pekerja anak. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menitikberatkan 

pada pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, data yang digunakan harus 

terukur dan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. 

Penggunaan metode ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara lebih terukur 

dengan berbagai pembuktian. Sehingga, keselarasan antara rumusan masalah, 

tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis, analisis, dan kesimpulan merupakan hal 

yang penting untuk diperhatikan. 

3.2. Identifikasi Variabel 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel terikat (dependent 

variable) dan variabel bebas (independent variable). Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel terikat 

Pekerja anak sebagai CL (Child Labor) 

2. Variabel bebas 

a. Tingkat kemiskinan P (poverty) 

b. Angka Putus Sekolah sebagai APS 

c. Tingkat feritilitas total TFR (total fertility rate) 

3.3. Definisi Operasional 

Menghindari ketidakjelasan dalam pemahaman pengertian dalam variabel- 
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variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan terhadap 

variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang digunakan adalah: 

1. Pekerja Anak 

Pekerja anak yang dimaksud adalah penduduk usia 10-14 yang melakukan 

pekerjaan atau kegiatan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau 

keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus 

dalam seminggu yang lalu termasuk pekerja anak yang bekerja untuk keluarga 

tanpa upah dalam 1 usaha atau kegiatan ekonomi (BPS, Indikator Kesejahteraan 

Rakyat). Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO no. 138 mengenai 

usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi 

internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk 

diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi” 

konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum dimana anak-anak boleh 

bekerja. Data diperoleh dari data Indikator Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat 

Statistik Jawa Barat. 

2. Tingkat Kemiskinan 

Menurut BPS Indikator Kesejahteraan rakyat, kemiskinan yang dimaksud adalah 

jumlah penduduk dalam golongan berstandar hidup rendah dengan konsep 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu konsumsi berupa makanan 

dan non makanan. Variabel kemiskinan yang disajikan adalah persentase 

penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 1987-2016 berdasarkan Head Count 

Index (HCI) dalam satuan persentase. Data diperoleh dari data Indikator 

Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.. 
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3. Angka Putus Sekolah 

Menurut BPS, Angka Putus Sekolah yang dimaksud disini merupakan tingkat 

putus sekolah disuatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD 

menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang 

dinyatakan dalam persen. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, 

Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Data diperoleh dari data Hasil Survei 

Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik. 

4. Tingkat Fertilitas Total 

Tingkat Fertilitas Total yang dimaksud adalah rata-rata angka anak lahir hidup 

per 1000 wanita usia 15-49 tahun (BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat). 

Variabel yang disajikan yaitu rata-rata angka anak lahir hidup wanita usia 

produktif (15-49 tahun) di Jawa Barat  pada periode tahun 1987-2015. Data 

diperoleh dari data Indikator Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik 

3.4. Model Penelitian 

Model penelitian ditetapkan sebagai berikut: 

CL = α + X1P + X2APS + X3TFR + 𝑒2 .................................................(3.1) 

Keterangan: 

CL  = Jumlah tenaga kerja anak di Jawa Barat 

P   = Tingkat kemiskinan di Jawa Barat 

APS   = Angka putus sekolah di Jawa Barat 

TFR   = Tingkat fertilitas total di Jawa Barat 

α    = Konstanta. 

X1 X2 X3  = Koefisien regresi variabel bebas. 
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𝑒   = Error term / kesalahan pengganggu. 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder 

berupa data time series dari tahun 1987-2016 di Jawa Barat. Untuk data pekerja 

anak, tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas total, dan angka putus sekolah 

menggunakan sumber data berasal dari instansi yang bersangkutan yaitu Badan 

Pusat Statistik. 

3.6. Prosedur Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, prosedur pngumpulan data metode dokumenter 

diperoleh adalah data sekunder yang dikumpulkan dari laporan-laporan yang 

berhubungan dengan penelitian. Tahap selanjutnya dengan membaca penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya untuk menambah wawasan. Selain itu diperlukan 

literatur yang akan dipakai sebagai bahan acuan untuk membuat model analisis 

dalam rangka pengujian hipotesis dalam penelitian ini. 

3.7. Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Menurut 

Gujarati (2003), analisis regresi adalah studi ketergantungan variabel dependent 

(terikat) dengan satu atau lebih variabel independent (variabel penjelas/bebas), 

dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau 

nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan nilai variabel independent yang 

diketahui 

Teknik estimasi model penelitian yang digunakan adalah metode Ordinary 
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Least Square (OLS). Metode Ordinary Least Squares (OLS) diperkenalkan 

pertama kali oleh Cari Friedrich Gauss, seorang ahli matematika dari Jerman. Inti 

dari metode OLS adalah metode mengestimasi garis regresi dengan jalan 

meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis 

tersebut. Alasan menggunakan pendekatan OLS karena data-data yang akan diolah 

dan diuji merupakan data time series. Dengan penelitian ini akan diperoleh estimasi 

parameter dengan cara sedemikian rupa agar jumlah  kuadrat  dari  residual  (∑ et2)  

yang  dihasilkan  minimum.  Analisis  ini menggunakan alat  bantu  ekonometrika 

dengan  menggunakan program komputer Stata 13. 

Menurut Gujarati (1995: 72-73), terdapat teorema Gauss-Markov, setiap 

estimator OLS harus memenuhi kriteria BLUE. yaitu: 

a. Best = yang terbaik 

Hasil regresi dikatakan best apabila garis regresi yang dihasilkan guna 

melakukan estimasi atau peramalan dari sebaran data, menghasilkan error yang 

terkecil. 

b. Linear = merupakan kombinasi dari data sample 

Linear dalam model artinya model yang digunakan dalam analisis regresi telah 

sesuai dengan kaidah model OLS dimana variable-variable penduganya hanya 

berpangkat satu. Sedangkan linear dalam parameter menjelaskan bahwa 

parameter yang dihasilkan merupakan fungsi linear dari sample. 

c. Unbiassed = rata-rata nilai harapan (E/b) harus sama dengan nilai sebenarnya 

(b1) 
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Dalam bahasa Indonesia adalah tidak bias. Estimator dikatakan tidak bias jika 

nilai harapan estimator b sama dengan nilai yang benar dari b. Artinya nilai rata-

rata b = b. Bila nilai rata-rata b tidak sama dengan nilai b maka selisihnya itu 

disebut bias. 

d. Estimator = memiliki varians yang minimal diantara pemerkira lain yang tidak 

bias. 

Memperkirakan koefisien regresi parsial serta memperoleh nilai yang tak 

bias atau merupakan pemerkira linear terbaik tidak bias (BLUE = Best Linear 

Unbisaed Estimator) tersebut adalah dengan menggunakan metode estimasi 

kuadrat terkecil (OLS) serta memenuhi asumsi klasik tersebut yaitu (Gujarati, 

2003:153): 

1. Model regresi adalah linier dalam parameter. 

2. Error term (µ) memiliki distribusi normal. Implikasinya, nilai harapan dari 

rata-rata kesalahan adalah nol. 

3. Memiliki varian yang tetap (homoskedasticity) 

4. Tidak ada hubungan antara variabel bebas dan error term. 

5. Tidak ada korelasi serial antara error (no-autocorrelation). 

6. Pada regresi linear berganda tidak terjadi hubungan antar variabel bebas 

(multicolinearity). 

7. Jumlah observasi variabel bebas (independent variable) harus lebih besar 

daripada variabel terikat (dependent variable). 

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat digunakan untuk melihat seberapa 

besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan perubahan 
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variabel terikat. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik model tersebut. Nilai 

R2 berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati 1 maka semakin baik 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel tergantung tersebut. 

Pengujian selanjutnya adalah uji tingkat signifikan pada koefisien regresi 

yang telah diperoleh. Untuk membuktikan bahwa koefisien regresi suatu model itu 

secara statistik signifikan atau tidak, menggunakan 2 cara pengujian yaitu dengan 

uji t terhadap nilai koefisien secara parsial dalam uji F terhadap nilai koefisien 

secara simultan. 

3.7.1. Uji Stasioneritas 

Suatu data dapat dikatakan stasioner apabila data setiap observasi tidak 

berubah seiring dengan perubahan waktu. Stasioneritas berarti bahwa tidak terdapat 

pertumbuhan atau penurunan pada data. Data secara mayoritas harus horizontal 

sepanjang sumbu waktu, atau fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata-rata 

yang konstan, tidak tergantung pada waktu dan variansi dari fluktuasi tersebut yang 

pada intinya tetap konstan setiap waktu. Bentuk visual dari suatu plot time series 

seringkali cukup untuk meyakinkan para peneliti bahwa data tersebut stasioner atau 

tidak stasioner. Demikian pula dengan plot autokorelasi, dapat dengan mudah 

memperlihatkan ketidakstasioneran. Nilai-nilai autokorelasi dari data stasioner 

akan turun sampai nol  sesudah time lag kedua atau ketiga, sedangkan untuk data 

yang tidak stasioner, nilai-nilai tersebut berbeda signifikan dari nol untuk beberapa 

periode waktu. Apabila disajikan secara grafik, autokorelasi data yang tidak 

stasioner memperlihatkan suatu tren searah diagonal dari kanan ke kiri bersama 
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dengan meningkatnya jumlah time lag (selisih waktu). Konsep stasioneritas dapat 

digambarkan secara praktis sebagai berikut: 

• Apabila suatu data time series diplotkan dan kemudian tidak terbukti adanya 

perubahan nilai tengah dari waktu ke waktu, maka dapat dikatakan bahwa deret 

data tersebut stasioner terhadap rata-rata 

• Apabila suatu data time series diplotkan dan tidak memperlihatkan adanya 

perubahan variansi yang jelas dari waktu ke waktu, maka dapat dikataknan 

bahwa data tersebut stasioner terhadap variansinya. 

3.7.2. Uji Normalitas 

Menurut Gujarati (2003:66) uji normalitas merupakan asumsi yang 

menyatakan bahwa faktor pengganggu (error term) terdistribusi secara normal, 

artinya faktor penganggu memiliki rata-rata sama dengan nol, tidak berkolerasi dan 

memiliki varian yang konstan. Uji ini disebut dengan Uji DIstribusi error term. 

Ketentuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut: 

H0 = error terdistribusi normal 

H1 = error tidak terdistribusi normal 

3.7.3. Uji Statistik 

3.7.3.1.  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) ini digunakan untuk melihat suatu ukuran 

keseluruhan mengenai sejauh mana variasi variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat. Nilai R2 sebesar 1 berarti antara variabel bebas dan variabel terikat 

memiliki korelasi yang sempurna. Sehingga jika nilai R2 mendekati 1 berarti antara 

variabel bebas dan variabel terikat memiliki korelasi yang kuat (Gujarati, 2003:47). 
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3.7.3.2. Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan uji t. Uji t dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri atau 

individual terhadap variabel terikat, dinyatakan sebagai berikut: 

a. H0 : β1 = 0, menunjukkan tidak adanya hubungan secara individu antar variabel 

bebas dan terikat. 

b. H1 : β1 ≠ 0, menunjukkan adanya hubungan secara individu antara variabel 

bebas dan terikat. 

Kemudian untuk kebenaran hipotesis tersebut digunakan : 

1. Jika P-value lebih besar daripada nilai kepercayaan (α), maka menerima H0, 

sehingga menunjukkan tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

2. Jika P-value lebih kecil daripada nilai kepercayaan (α), maka menolak H0, 

sehingga menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

3.7.3.3. Uji F (Uji Simultan) 

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan uji F. Uji F dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel tergantung, dinyatakan sebagai berikut: 

H0 : β1 = β2 = β3 = 0, tidak ada hubungan secara bersama-sama antara variabel bebas 

dan terikat. (variabel tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas total, dan angka 

putus sekolah secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap angka 

pekerja anak). 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



49  

H1: Paling tidak ada salah satu parameter yang tidak sama dengan nol, artinya 

bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan secara 

bersama-sama. (variabel tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas total, dan angka 

putus sekolah secara simultan mempunyai pengaruh terhadap angka pekerja 

anak). 

Pembuktian kebenaran hipotesis tersebut digunakan : 

1. Jika nilai α < dari nilai prob F statistik maka, H0 diterima sehingga secara 

simultan variabel-variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai α > dari nilai prob F statistik maka, H0 ditolak sehingga secara 

simultan variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.7.4.  Uji Asumsi Klasik 

3.7.4.1. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan 

liniear yang sempurna (perfect) atau pasti (exact) antara beberapa atau semua 

variabel yang menjelaskan dalam model regresi (Gujarati, 2003:157). Apabila 

variabel-variabel yang menjelaskan berkorelasi tinggi satu sama lain, maka sangat 

sulit untuk memisahkan pengaruhnya masing-masing dan untuk mendapatkan 

penaksir yang baik bagi koefisien-koefisien regresi.  

Menurut Montgomery, salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk 

menguji adanya multikolinearitas pada regresi linear berganda adalah Variance 

Inflation Factors (VIF). Besarnya nilai VIF bergantung pada nilai koefisien 

determinasi (𝑅2) yang dihasilkan. Jika nilai VIF melebihi 10 maka koefisien 

determinasi bernilai lebih besar dari 0,9. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
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nilai 𝑅2 terhadap nilai VIF yang dihasilkan, yaitu semakin besar nilai 𝑅2 maka 

semakin besar pula nilai VIF yang dihasilkan disebut sebagai Variance Inflation 

Factors. VIF pada setiap bagian mengukur kombinasi pengaruh ketergantungan 

antara variabel-variabel bebas pada variansi dalam bagian tersebut. VIF 

menunjukkan inflasi yang dialami oleh setiap koefisien regresi di atas nilai 

idealnya, yaitu di atas nilai yang dialami jika matriks korelasi adalah matriks 

identitas. Terdapat satu atau dua lebih nilai VIF yang besar menandakan adanya 

multikolinearitas. Dari praktek-praktek yang banyak dilakukan mengindikasikan 

bahwa jika ada nilai VIF yang melebihi 10, maka ini menandakan bahwa koefisien-

koefisien regresi adalah estimasi yang kurang baik karena pengaruh 

multikolinearitas 

3.7.4.2. Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan asumsi yang menyebutkan bahwa gangguan 

µ mempunyai ketidaksamaan varian (Gujarati, 2003:194). Apabila terdapat 

heteroskedastisitas akan terjadi penaksiran OLS yang tetap tidak bias dan konsisten 

tetapi varian tidak lagi efisien baik dalam sampel besar maupun sampel kecil, 

sehingga uji signifikan tidak akurat lagi dan metode OLS akan memberikan 

kesimpulan yang salah bila tetap diperunakan (Gujarati, 2003:181). 

Pada regresi linier, nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel 

X. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

adalah dengan pengujian Residual vs fitted plots, Residual vs Fitted Plots 

merupakan prosedur grafik untuk melihat apakah ada pola antara nilai residual 

(error) dan fitted values (predicted values) dari hasil estimasi regresi. Grafik ini 
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juga dapat menjadi indikator awal terjadinya heteroskedastisitas dalam model 

ekonometrik. Model ekonometrik yang baik adalah jika residual vs fitted value plot 

tidak menunjukkan sebuah pola. Namun, untuk lebih meyakinkan dapat melakukan 

uji Heteroskedastisitas lebih lanjut, yaitu dengan pengujian Breusch-Pagan / Cook-

Weisberg test Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

1. Nilai probabilitas > 0,05 itu berarti bebas dari heterokedastisitas. 

2. Nilai probabilitas < 0,05 itu berarti terkena heterokedastisitas. 

3.7.4.3. Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan terjadinya korelasi antara data observasi yang 

diurutkan berdasarkan urut waktu (data time series) atau ruang seperti dalam data 

cross-sectional (Gujarati, 2003:201). Jadi dalam model regresi linier diasumsikan 

tidak terdapat gejala autokorelasi jika nilai residual (Y observasi dan Y prediksi), 

pada waktu ke-t (et) tidak boleh ada hubungan dengan nilai residual periode 

sebelumnya (et-1). 

Akibat yang timbul bila terjadi autokorelasi adalah : 

1. Metode OLS yang digunakan menjadi tidak efisien sebagai alat penaksir. 

2. Varian dan standar deviasi penaksir OLS akan menaksir varian terlalu rendah 

serta pengujian, T table dan F table tidak lagi sah dan apabila digunakan akan 

memberikan kesimpulan yang salah. 

3. Penaksiran OLS akan memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai 

populasi  yang sebenarnya. 

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah 

autokorelasi, salah satunya adalah uji Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier. 
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Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi 

digunakan uji Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier. 

Hipotesis: 

H0 = tidak ada autokorelasi H1 = ada autokorelasi 

Deteksi adanya autokorelasi adalah sebagai berikut: 

1. Nilai probabilitas > 0,05 itu berarti bebas dari autokorelasi. 

2. Nilai probabilitas < 0,05 itu berarti terkena autokorelasi.  

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



53 
 

BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek penelitian 

4.1.1. Pekerja Anak di Jawa Barat 

Pekerja anak berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia termasuk 

provinsi Jawa Barat baik di sektor formal maupun informal dan bermacam lapangan 

pekerjaan. Di sektor formal mereka terlibat dalam pertanian, perkebunan, 

perikanan, industri lain atau sebagai pembantu rumah tangga sedangkan di sektor 

informal mereka menjadi pemulung, penyemir sepatu, pengamen, pengemis dan 

lain sejenisnya (ILO, 2014). Pekerja anak di sektor informal inilah yang kemudian 

dikenal sebagai anak jalanan yang dalam kehidupan riilnya kemudian kerap terlibat 

dalam aktivitas anti sosial seperti terurai di atas.  

Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak memiliki masalah 

dalam mengatasi angka pekerja anak. Dalam beberapa tahun terakhir, penyumbang 

terbesar angka pekerja anak di Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Barat, 

kemudian disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur (ILO, 2014). Hal tersebut 

disebabkan karena banyaknya keluarga-keluarga miskin dan angka kelahiran yang 

tinggi cenderung sulit untuk diatasi yang berdampak pada beban ketergantungan 

dalam sebuah keluarga, dan biaya sekolah yang dirasa semakin mahal membuat 

makin kecilnya peluang seorang anak untuk bersekolah mencerminkan masih 

banyaknya penduduk di Provinsi Jawa Barat yang belum dapat mencapai tingkat 

kesejahteraan terutama dalam bidang ekonomi.  
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Berdasarkan data yang diperoleh dari International Labour Oranization, 

Gambar 4.1 di bawah ini adalah Tabel persentase pekerja anak (10-14 tahun) 

terhadap penduduk usia 10-14 tahun di Jawa Barat tahun 1987-2016. 

 

Sumber: ILO, 1987-2016. 

Gambar 4.1 

Persentase Pekerja Anak (10-14 Tahun) terhadap 

Penduduk Usia 10-14 Tahun di Jawa Barat 

Tahun 1987-2016 (%) 

 

Menurut Gambar 4.1, persentase pekerja anak di Provinsi Jawa Barat 

terhadap penduduk usia 10-14 tahun menunjukkan bahwa dari tahun 1987  hingga 

tahun 2004 mengalami penurunan, yaitu dari 21,5 persen pada tahun 1987 menjadi 

17,7 persen pada tahun 2004. Tahun 2005 angka pekerja anak mengalami 

peningkatan sebesar 18 persen sebagai dampak terjadinya dari kenaikan BBM 

tahun 2005 yang menjadikan pekerekonomian di Provinsi Jawa Barat kembali 

memburuk dengan adanya peningkatan inflasi yang cukup pesat dari angka 7,56 
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persen di tahun 2014 menjadi 18,56 persen di tahun 2005. Hal tersebut secara 

langsung diikuti dengan peningkatan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, dimana 

peningkatan kemiskinan tersebut akan mempengaruhi peningkatan jumlah pekerja 

anak di Jawa Barat. Setelah terjadi peningkatan angka pekerja anak di Jawa Barat 

tahun 2005, angka pekerja anak terus mengalami penurunan hingga tahun 2016.  

4.1.2. Perkembangan Kemiskinan di Jawa Barat 

Penduduk miskin merupakan bagian dari anggota masyarakat yang tidak 

atau belum ikut serta dalam proses perubahan dan pembangunan karena tidak 

mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor-faktor produksi maupun 

kualitas dari faktor-faktor produksi maupun kualitas dari faktor-faktor produksi 

tersebut yang belum memadai. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah 

cenderung tidak sesuai dengan kemampuan penduduk miskin untuk ikut 

berpartisipasi mengakibatkan manfaat dari pembangunan tersebut tidak dapat 

menjangkau mereka. Kemiskinan juga dapat ditimbulkan oleh kebijakan 

pemerintah yang sedang dilakukan untuk pembangunan. 

Menurut data yang tersedia pada Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan 

di Jawa Barat lebih rendah dari angka kemiskinan nasional, yakni sebesar  11,13 

persen pada tahun 2015 dan 10,70 persen tahun 2016. Namun, secara 

absolut  jumlah penduduk miskin di Jawa Barat  masih cukup besar, mencapai  4 

juta jiwa. Hal ini disebabkan  karena jumlah penduduk provinsi ini  yang memang 

terbanyak  di Indonesia. 

Berdasar data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, Gambar 4.2 adalah 

Tabel persentase penduduk miskin berstandar hidup rendah yang dihitung sebagai 
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Head Count Index (HCI) di Jawa Barat tahun 1987-2016.  

 

Sumber: BPS, 1987-2016 

Gambar 4.2 

Persentase Penduduk Miskin Berstandar Hidup Rendah (Head Count Index) 

di Provinsi Jawa Barat tahun 1987-2016 (%) 

 

Pada Gambar 4.2, persentase tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi Jawa 

Barat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun terdapat 

fluktuasi dalam beberapa tahun. Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan mengalami 

peningkatan sebesar 13,06 persen dari 12,1 persen pada tahun 2004. Adanya 

kenaikan BBM yang pada akhirnya menimbulkan inflasi sebesar 17 persen di Jawa 

Barat pada tahun 2005, merupakan penyebab meingkatnya penduduk miskin di 

Jawa Barat. Tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan tahun 2006 hingga 

tahun 2014, yang semula sebesar 14,49 persen pada tahun 2006 menjadi 9,18 persen 

pada tahun 2014. Tahun 2015 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan kembali 
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sebesar 9,57 persen. Sejak peningkatan tingkat kemiskinan tahun 2015, persentase 

kemiskinan kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 8,77 persen. 

Jika suatu daerah mengalami penurunan tingkat kemiskinan, maka semakin 

menurun pula angka pekerja anak. Dalam hal ini, menurunnya tingkat tingkat 

kemiskinan di suatu daerah, maka sebagian besar keluarga (penduduk) sudah 

mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup semua anggota keluarganya, termasuk 

anak-anak mereka setiap harinya, sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat 

menurunkan angka pekerja anak di Jawa Barat. 

4.1.3. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Jawa Barat 

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, terlepas dari 

hal-hal lain. Pendidikan memiliki peranan penting bagi suatu negara dan juga 

merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan 

penduduknya dalam upaya peningkatan produk nasionalnya. Tinggi rendahnya 

pendidikan yang ditempuh oleh seseorang dapat menunjukkan tinggi rendahnya 

kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Seseorang yang menempuh pendidikan 

yang berkualitas, maka akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi dimana nantinya akan dapat menjadi tenaga kerja produktif pada 

saat usia kerja. 

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, Gambar 4.3 di 

bawah ini adalah Grafik persentase anak yang tidak bersekolah lagi usia 10-14 

tahun di Provinsi Jawa Barat tahun 1987-2016. 
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Sumber: BPS,1987-2016 

Gambar 4.3 

Persentase Penduduk Usia 10-14 Tahun yang Tidak Besekolah Lagi di 

Provinsi Jawa Barat Tahun 1987-2016 (%) 

 

Pada Gambar 4.3, dapat menunjukkan bahwa penduduk usia 10-14 tahun di 

Provinsi Jawa Barat yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah) mengalami 

penurunan dari tahun 1987 sebesar 25,8 persen menjadi 21,84 persen di tahun 2004. 

Tahun 2005 penduduk usia 10-14 tahun yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah) 

ini mengalami peningkatan menjadi 23,56 persen. Akibat dari melonjaknya harga 

BBM ditahun 2005 dan berdampak pada lonjakan semua barang kebutuhan 

penduduk di Indonesia yang mengakibatkan kemiskinan penduduk meningkat 

sebesar 17,76 persen tahun 2006, maka berdampak pula pada banyaknya penduduk 

usia 10-14 tahun yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah) di Provinsi Jawa Barat. 

Anga Putus sekolah secara berturut-turut mengalami penurunan yang signifikan 

sejak tahun 2006 hingga 2016 yaitu menjadi 6,59 persen. 
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Penurunan angka putus sekolah tersebut disebabkan karena banyaknya 

orangtua yang lebih mengutamakan tingkat pendidikan pada anak. Hal tersebut 

menyebabkan penurunan kecenderungan anak-anak pada usia sekolah untuk tidak 

melanjutkan sekolahnya (putus sekolah). Dalam hal ini, penurunan angka putus 

sekolah diharapkan dapat menurunkan pekerja anak di Provinsi Jawa Barat.  

4.1.4. Perkembangan Tingkat Fertilitas di Jawa Barat 

Angka kelahiran sangat dipengaruhi oleh usia pertama perkawinan 

perempuan. Perkawinan yang terjadi diusia muda akan memberikan peluang untuk 

melahirkan lebih banyak anak serta meningkatkan beban ketergantungan pada 

sebuah keluarga. Semakin banyak jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga, 

maka akan semakin besar pula tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dalam 

memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi 

yang memiliki tingkat kelahiran yang tinggi, sehingga angka beban ketergantungan 

di Jawa Barat yang lebih banyak adalah anggota keluarga yaitu anak-anak (usia di 

bawah 15 tahun) dibandingkan anggota keluarga yang berusia 65 tahun ke atas. 

Masalah pertambahan jumlah penduduk terutama tingkat kelahiran telah menjadi 

masalah serius di Jawa Barat.  

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, Gambar 4.4 

adalah Grafik Tingkat Fertilitas Total (TFR) di Jawa Barat tahun 1987-2016. 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



60  

 

Sumber: BPS, 1987-2016 

Gambar 4.4 

Perkembangan Tingkat Fertilitas Total di 

Provinsi Jawa Barat Tahun 1987-2016 

 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa tingkat fertilitas yang ada di Provinsi Jawa 

Barat mengalami peningkatan dan penurunan dengan selisih yang sedikit pada 

tahun-tahun tertentu. Pada tahun 1987 hingga 2004 tingkat fertilitas total di Provinsi 

Jawa Barat mengalami penurunan dari 3,6 persen menjadi 2,65 persen. Namun 

tingkat fertilitas total Jawa Barat pada tahun 2005 mengalami peningkatan yang 

cukup jauh dibanding tahun 2004 yakni sebesar 2,78 persen anak. Terjadi 

penurunan secara berturut-turut mulai tahun 2006 hingga 2016, dimana angka 

fertilitas total di Jawa Barat menjadi 2,42 persen di tahun 2016 

Tingginya tingkat fertilitas pada wanita menyebabkan angka beban 

ketergantungan penduduk usia 15 tahun ke bawah semakin meningkat pada tiap 

keluarga. Banyaknya jumlah anak yang harus ditanggung oleh tiap keluarga ini, 
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secara tidak langsung menutut peran dari anggota keluarga lainnya termasuk anak-

anak untuk mencari tambahan penghasilan bagi keluarga. Penurunan tingkat 

fertilitas diharapkan dapat menurunkan angka pekerja anak di Jawa Barat. 

4.2. Deskriptif Hasil Penelitian 

Peneliti ingin mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas 

total, dan angka putus sekolah terhadap angka pekerja anak di Provinsi Jawa Barat 

tahun 1987-2016. Alat analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

model regresi linear berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan apakah hipotesis yang diajukan terbukti. 

Berdasarkan hasil perhitungan dari data yang diperoleh masing-masing 

variabel menggunakan progam Stata 13 diperoleh hasil bahwa secara sendiri- 

sendiri (parsial) tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas total, dan angka putus sekolah 

mempengaruhi angka pekerja anak di Jawa Barat selama tahun 1987-2016 dan 

masing-masing variabel memiliki hubungan yang positif dengan tingkat 

signifikansi 5 persen. Secara bersama-sama (simultan), angka pekerja anak pada 

tahun 1987-2016 dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas total, dan 

angka putus sekolah dengan tingkat signifikan 5 persen. 

4.3. Analisis Model 

4.3.1. Hasil Analisis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat 

kemiskinan, tingkat fertilitas total dan angka putus sekolah terhadap angka pekerja 

anak di Provinsi Jawa Barat tahun 1987-2016. Data yang diperoleh diolah 

menggunakan progam komputer Stata 13. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



62  

4.3.2. Uji Stasioneritas 

Data dapat dikatakan stasioner adalah data yang bersifat flat, tidak 

mengandung komponen tren, dengan keragaman yang konstan, serta tidak terdapat 

fluktuasi periodik. Berikut ini merupakan hasil uji grafik stasioneritas yng dibuat 

dengan plot antara observasi dengan waktu. 

 

Gambar 4.5 

Grafik Uji Stasioneritas (1) 

 

Berdasarkan Gambar 4.5, dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki tren 

menurun sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut belum 

stasioner. Kemudian untuk lebih jelasnya akan dilakukan Uji Augmented Dickey-

Fuller. Hipotesis dari uji stasioner data adalah : 

Ho: Data merupakan unit root (data tidak stasioner)  

H1: Data tidak unit root (data stasioner) 

Jika nilai dari (t) > nilai mutlak dari nilai kritik Mackinnon, maka  Ho ditolak 
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yang berarti data tidak terdapat unit root (data stasioner) atau dapat juga 

membandingkan p-value dengan nilai α jikap-value < nilai α maka Ho ditolak 

artinya data tersebut stasioner karena tidak mengandung unit root. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Stasioneritas Augmented Dickey-Fuller (1) 

Dickey-Fuller test for Unit Root Number of obs = 29 

Z(t) 
MacKinnon 

Aproximate p-value 

for z(t) 

Test 

Statistic 

Interpolated Dickey-Fuller 

1 % 

critical 

value 

5% 

critical 

value 

10% 

critical 

value 

Y 0,9903 0,722 -3,723 -2,989 -2,625 

x1 0,8811 -0,554 -3,723 -2,989 -2,625 

x2 0,9973 1,458 -3,723 -2,989 -2,625 

x3 0,1653 -2.321 -3,723 -2,989 -2,625 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa probabilitas setiap 

variabel masih lebih besar daripada nilai kritik α = 0,05. Hasil output tersebut 

menunjukkan bahwa data tidak stasioner. Apabila suatu data time series tidak 

stasioner atau memilki akar unit, ada beberapa trik yangg dapat dilakukan untuk 

menstasionerkan data tersebut. Salah satu caranya adalah dengan 

proses difference stokastik, yaitu dengan mengurangkan set data runtun waktu 

dengan akar unitnya. Seperti tabel di bawah ini merupakan hasil uji Augmented 

Dickey-Fuller setelah dilakukan proses difference  stokastik 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Stasioneritas Augmented Dickey-Fuller 

Dickey-Fuller test for Unit Root Number of obs = 29 

Z(t) 
MacKinnon 

Aproximate p-value 

for z(t) 

Test 

Statistic 

Interpolated Dickey-Fuller 

1 % 

critical 

value 

5% 

critical 

value 

10% 

critical 

value 

Yd 0,0007 -4,176 -3,730 -2,992 -2,626 

x1d1 0,0001 -4,691 -3,730 -2,992 -2,626 

x2d2 0,0000 -10,177 -3,736 -2,994 -2,628 

x3d3 0,0000 -11,043 -3,743 -2,997 -2,629 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa probabilitas setiap 

variabel sudah lebih kecil dari nilai kritik α = 0,05 dan t statistik jauh dari nilai kritik 

1, 5, dan 10 persen. Hasil output tersebut menunjukkan bahwa data sudah stasioner. 

Kestasioneran data juga dapat dilihat dari grafik plot antara observasi dan tahun 

seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. 

 

Gambar 4.6 

Grafik Uji Stasioneritas (2) 
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Berbeda dengan grafik plot sebelumnya, plot setelah dilakukan proses 

difference stokastik menghasilkan grafik yang stasioner, yaitu tidak memiliki tren 

kenaikan atau penurunan dimana observasi memiliki rata-rata dan varians yang 

konstan. 

4.3.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat distribusi error term. melalui 

grafik seperti di bawah ini: 

 

Gambar 4.7 

Grafik Distribusi Error Term 

Menurut grafik di atas, ditunjukkan bahwa titik-titik error term memiliki 

pola yang teratur, maka dengan visual kita dapat menyimpulkan residual dari 

estimasi penulis distribusi secara normal. 

4.3.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Koefisien regresi dapat digunakan untuk menunjukkan arah variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Koefisien regresi bertanda positif jika variabel bebas 
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tersebut memiliki perubahan yang searah terhadap variabel terikatnya. Jika variabel 

bebas naik, akan berakibat peningkatan pada variabel terikat, demikian pula jika 

variabel bebas menurun berakibat menurunnya variabel terikat. Pada koefisien 

regresi yang bertanda negatif memiliki arti sebaliknya yaitu terjadi perubahan yang 

yang berlawanan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika variabel bebas 

mengalami penurunan maka variabel terikat akan meningkat dan sebaliknya. 

Besarnya pengaruh tersebut tergantung pada koefisien regresi variabel bebas yang 

terdapat dalam model. 

Dengan menggunakan perangkat lunak Stata 13 untuk mengolah data time 

series tahun 1987-2016, hasil perhitungan regresi linear berganda ditunjukkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Regresi OLS 

Variabel Coef. Std. Error t-stat p>|t| 

Konstanta 3,317 0,84 3,95 0,017 

x1 0,315 0,088 3,60 0,012 

x2 0,271 0,033 8,17 0,021 

x3 1,43 0,490 2,91 0,008 

N = 27 

p-value = 0,000 

R-squared = 0,868 

F(3, 23) = 262,95 

Adj R-squared = 0,854 

Root MSE = 0,469 

 

Keterangan Variabel: 

Y : Angka Pekerja Anak 

X1 : Tingkat Kemiskinan 

X2 : Angka Putus Sekolah 
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X3 : Tingkat Fertilitas Total 

Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa: 

1. Kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap angka pekerja anak dengan 

menunjukkan signifikansi (P>|t|) > α (0.05). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika tingkat kemiskinan turun satu 

satuan, maka nilai angka pekerja anak akan turun sekitar 0,315 satuan, dengan 

asumsi variebel independent lainnya tidak berubah atau konstan 

2. Angka Putus Sekolah memiliki pengaruh positif terhadap jumlah pekerja anak, 

dengan menunjukkan signifikansi (P>|t|) > α (0.05) 

Dari hasil tersebut, maka ketika angka putus sekolah turun satu satuan, maka 

jumlah pekerja anak akan turun sebesar 0,271 satuan, dengan asumsi bahwa 

variebel independen lainnya tidak berubah. 

3. Tingkat Fertilitas Total juga memiliki pengaruh positif terhadap jumlah pekerja 

anak, dengan menunjukkan signifikansi (P>|t|) > α (0.05) 

Dari hasil tersebut, maka ketika angka putus sekolah turun satu satuan, maka 

jumlah pekerja anak akan turun sebesar 1,43 satuan, dengan asumsi bahwa 

variebel independen lainnya tidak berubah. 

4.3.5. Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) menunjukkan tentang ketepatan model 

(goodness of fit), dengan nilai sebesar  0.868 ini berarti sebesar 86% angka pekerja 

anak di Provinsi Jawa Barat tahun 1987-2016 dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

yaitu tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas total, dan angka putus sekolah sedangkan 

14% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model tersebut. 
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4.3.6. Uji Regresi Linear Berganda Asumsi Klasik BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimation) 

Model OLS (Ordinary Least Square) merupakan model regresi yang 

menghasilkan asumsi perkiraan linear tidak bias terbaik, artinya koefisien regresi 

pada persamaan tersebut benar-benar linier dan tidak bias. Kondisi ini akan terjadi 

jika dipenuhi beberapa asumsi klasik sebagai berikut: 

4.3.6.1. Pengujian Multikolinearitas 

Suatu model regresi dikatakan terjadi multikolinearitas bila terdapat 

hubungan linier yang sempurna (perfect) atau pasti (exact) diantara beberapa atau 

semua variabel bebas untuk menjelaskan suatu model regresi ganda. Jika antara 

variabel bebas terdapat multikolinearitas, akibatnya akan kesulitan untuk dapat 

melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.  

 Untuk mendeteksi keeratan hubungan antar variabel, peneliti melakukan 

pengujian yang disebut dengan Tolerance and Variance Inflation Factor 

(VIF) merupakan salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

gejala multikolinearitas (multicollinearity, collinearity) pada analisis regresi yang 

sedang kita susun. VIF tidak lain adalah mengukur keeratan hubungan antar 

variabel bebas, atau X. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau tolerance (1/VIF) 

adalah 0,10 atau kurang, maka mengindikasikan adanya multikolinearitas yang 

kuat. Berikut ini merupakan hasil pengujian kekuatan multikoliearitas antar 

variabel dengan uji statistik VIF: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF) 

Variable VIF 1/VIF 

x2d2 1,01 0,989969 

x1d1 1,01 0,990246 

x3d3 1,00 0,999672 

Mean VIF 1,01 

 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, telah ditunjukkan bahwa nilai VIF  

adalah sebesar 1,01 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak lebih besar dari 10. Maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki hubungan yang sangat 

erat atau berarti bahwa tidak ada multikolinearitas yang kuat. 

4.3.6.2.Pengujian Heteroskedastisitas 

Kegunaan dari pengujian Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah 

dalam analisis regresi terjadi keragaman variabel bebas yang bervariasi pada data 

yang kita miliki. Dikatakan homoskedastisitas jika residual atau error memiliki 

keragaman varian yang sama pada tiap-tiap sampelnya. Dalam hal ini, 

heteroskedastisitas terjadi jika residual atau error memiliki ketidaksamaan 

keragaman varian pada tiap-tiap sampelnya. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas. 

Cara pertama yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan pengujian Residual vs fitted plots, Residual vs 

Fitted Plots merupakan prosedur grafik untuk melihat apakah ada pola antara nilai 

residual (error) dan fitted values (predicted values) dari hasil estimasi regresi. 

Grafik ini juga dapat menjadi indikator awal terjadinya heteroskedastisitas dalam 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



70  

model ekonometrik. Model ekonometrik yang baik adalah jika residual vs fitted 

value plot tidak menunjukkan sebuah pola. 

 

Gambar 4.8 

Grafik Hasil Pengujian Residual vs Fitted Plots 

Berdasarkan hasil pengujian pada Grafik 4.2 di atas, terlihat bahwa residual 

vs fitted value plot tidak menunjukkan sebuah pola. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ekonometrik. Namun, untuk lebih 

meyakinkan kita dapat melakukan uji Heteroskedastisitas lebih lanjut, misalnya 

dengan pengujian Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test seperti di bawah ini: 

 

Gambar 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test 
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Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg, dimana nilai Prob > 

Chi2 = 0,1155 lebih besar dari alfa (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa estimasi 

tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.3.6.3.Pengujian Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan linier 

antar error (kesalahan penganggu) pada serangkaian observasi yang diurutkan 

menurut waktu (data time series). Penyakit ini sering muncul pada data time series 

karena kesalahan pengganggu dari satu observasi cenderung dapat mempengaruhi 

observasi lainnya. Pengujian dilakukan dengan Breusch-Godfrey Serial 

Correlation Test. 

Hipotesis: 

Ho : tidak ada autokorelasi baik positif atau negatif 

H1 : ada autokorelasi 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Breusch-Godfrey Serial Correlation Test 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, ditunjukkan bahwa nilai Prob > Chi2 sebesar 0,16 

dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi. 
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4.3.7. Pengujian Hipotesis 

4.3.7.1.Pengujian Hipotesis Pertama Secara Parsial 

Hasil pengujian secara parsial selengkapnya terlihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Statistik t 

Variabel Bebas Koef. P>|t| Kesimpulan 

Tingkat Kemiskinan 0,315 0,012 Signifikan 

Angka Putus Sekolah 0,217 0,021 Signifikan 

Tingkat Fertilitas Total 1,430 0,008 Signifikan 

 

1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Pekerja Anak di Jawa Barat 

Koefisien regresi variabel tingkat kemiskinan terhadap jumlah pekerja 

anak sebesar 0,315 dengan nilai probabilitas sebesar 0,012 dan signifikan pada 

tingkat α = 0,05. Nilai koefisien variabel tingkat kemiskinan menunjukkan 

hubungan yang positif terhadap jumlah pekerja anak. Artinya, setiap tingkat 

kemiskinan meningkat sebesar 1 satuan, maka jumlah pekerja anak akan 

meningkat sebesar 0,315 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. 

2. Pengaruh Angka Putus Sekolah terhadap Angka Pekerja Anak di Jawa Barat 

Koefisien regresi variabel angka putus sekolah terhadap jumlah pekerja 

anak sebesar 0,217 dengan nilai probabilitas sebesar 0,021 dan signifikan pada 

tingkat α = 0,05. Nilai koefisien variabel angka putus sekolah menunjukkan 

hubungan yang positif terhadap jumlah pekerja anak. Artinya, setiap angka 

putus sekolah meningkat sebesar 1 satuan, maka jumlah pekerja anak akan 
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meningkat sebesar 0,271 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. 

3. Pengaruh Tingkat Fertilitas Total terhadap Angka Pekerja Anak di Indonesia 

Koefisien regresi variabel tingkat fertilitas total terhadap jumlah 

pekerja anak sebesar 1,43 dengan nilai probabilitas sebesar 0,008 dan 

signifikan pada tingkat α = 0,05. Nilai koefisien variabel tingkat fertilitas toal 

menunjukkan hubungan yang positif terhadap jumlah pekerja anak. Artinya, 

setiap tingkat fertilitas total meningkat sebesar 1 satuan, maka jumlah pekerja 

anak akan meningkat sebesar 1,43 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap 

tetap. 

4.3.7.2.Pengujian Hipotesis Kedua Secara Simultan (Uji F) 

Kriteria Hipotesis: 

Ho : β1=β2=β3=0, secara bersama-sama (simultan) tingkat kemiskinan, tingkat 

fertilitas total, dan angka putus sekolah tidak berpengaruh terhadap angka 

pekerja anak di Provinsi Jawa Barat. 

H1  : Paling tidak ada salah satu parameter yang tidak sama dengan nol, artinya 

secara simultan tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas total, dan angka putus 

sekolah berpengaruh terhadap angka pekerja anak di Provinsi Jawa Barat. 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari semua variabel bebas secara 

bersama-sama memiliki pengaruh atau tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat. Diperoleh Prob F-statistiknya sebesar 0,000 yang berarti lebih 

kecil dari α = 5%, karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari α = 5% berarti 

hasil tersebut menunjukkan bahwa hipótesis tersebut menolak Ho dan menerima 

H1. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan tingkat kemiskinan, tingkat 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DETERMINAN PEKERJA ANAK .... ANISA DEVY PERMATASARISKRIPSI



74  

fertilitas total, dan angka putus sekolah berpengaruh terhadap angka pekerja anak 

di Jawa Barat. 

4.3.8. Interpretasi Model 

Interpretasi model regresi linier berganda yang memenuhi asumsi klasik 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

a. Nilai koefisien regresi untuk tingkat kemiskinan sebesar 0,315 yang 

mempunyai arti bahwa peningkatan 1 satuan pada tingkat kemiskinan 

mengakibatkan  angka pekerja anak meningkat sebesar 0,315 satuan dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. Sebaliknya penurunan 1 satuan pada 

tingkat kemiskinan akan mengakibatkan angka pekerja anak menurun 

sebesar 0,46 satuan. 

b. Nilai koefisien regresi untuk angka putus sekolah sebesar 0,271 yang 

mempunyai arti bahwa peningkatan 1 satuan pada angka putus sekolah 

mengakibatkan angka pekerja anak meningkat sebesar 0,271 satuan dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. Sebaliknya penurunan 1 satuan pada 

angka putus sekolah akan mengakibatkan angka pekerja anak menurun 

sebesar 0,271 satuan. 

c. Nilai koefisien regresi untuk tingkat fertilitas adala 1,43 yang mempunyai 

arti bahwa peningkatan 1 persen pada tingkat fertilitas mengakibatkan angka 

pekerja anak meningkat sebesar 1,43 satuan dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya penurunan 1 satuan pada tingkat fertilitas akan 

mengakibatkan angka pekerja anak menurun sebesar 1,43 satuan. 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Pekerja Anak di 

Jawa Barat tahun 1987-2016 

Berdasarkan hasil interpretasi model sebelumnya, dimana koefisien regresi 

x1 = 0,315 menjukkan bahwa peningkatan 1 satuan pada tingkat kemiskinan 

mengakibatkan angka pekerja anak di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan 

sebesar 0,315 satuan dengan asumsi cateris paribus. Tingkat kemiskinan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap angka pekerja anak di Jawa Barat tahun 

1987-2016. Koefisien regresi untuk tingkat kemiskinan menunjukkan tanda positif 

yang artinya hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka pekerja anak 

berbanding lurus, maksudnya adalah bertambahnya angka pekerja anak ditandai 

dengan peningkatan tingkat kemiskinan dan sebaliknya. 

Banyaknya penduduk miskin suatu negara seperti Indonesia ini, 

merupakan salah satu faktor paling mendasar yang menyebabkan munculnya 

pekerja anak terutama di daerah yang menduduki peringkat tertinggi untuk jumlah 

pekerja anak yaitu Provinsi Jawa barat. Hal yang melatar belakangi tingginya 

tingkat kemiskinan yang menyebabkan tingginya angka pekerja anak di Jawa 

Barat adalah penghasilan penduduk yang tidak meningkat ketika harga-harga 

kebutuhan pokok meningkat. Salah satu contoh adalah saat perekonomian di 

Indonesia memburuk pada tahun 2005 akibat kenaikkan harga BBM. Naiknya 

harga BBM di Indonesia pada tahun tersebut berdampak pada peningkatan harga- 

harga kebutuhan pokok penduduk Indonesia (inflasi 17 persen). Hal tersebut 

menyebabkan semakin banyak penduduk di Provinsi Jawa Barat yang menjadi 
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miskin akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan 

keluarga tidak meningkat sehingga banyak orangtua pada akhinya cenderung 

mendorong anak-anak mereka untuk bekerja agar penghasilan keluarga menjadi 

meningkat. 

Penelitian Quayes (2004) yang berjudul “Poverty and Other Determinants 

of Child Labor in Bangladesh”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

kemiskinan mempengaruhi seorang anak dalam bekerja. Mahalnya biaya sekolah 

dan tidak relevannya pendidikan telah mendorong banyak anak untuk bekerja. 

Dalam hal ini keluarga miskin tidak mampu memenuhi biaya pendidikan sehingga 

memutuskan untuk memasukkan anak-anak mereka ke dalam dunia kerja. 

 Penelitian Ranjan Ray (2000) yang berjudul “Child Labor, Child 

Schooling, and Their Interaction with Adult Labor” mengatakan bahwa Orangtua 

mengirim anak untuk bekerja hanya jika penghasilan dari pekerjaan mereka sendiri 

jatuh ke tingkat yang sangat rendah sehinga menyebabkan keluarga tersebut berada 

di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini terdapat hubungan negatif antara tahun 

pendidikan anak-anak dan kemiskinan rumah tangga. 

4.4.2. Pengaruh Angka Putus Sekolah Terhadap Angka Pekerja Anak di 

Jawa Barat tahun 1987-2016 

Berdasarkan hasil interpretasi model sebelumnya, dimana koefisien 

regresi x2 = 0,271 menjukkan bahwa peningkatan 1 satuan pada angka putus 

sekolah (usia 10-14 tahun) mengakibatkan angka pekerja anak di Jawa Barat 

mengalami peningkatan sebesar 0,271 satuan dengan asumsi cateris paribus. 

Angka putus sekolah mempunyai pengaruh signifikan terhadap angka pekerja 
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anak di Jawa Barat tahun 1987-2016. Koefisien regresi untuk angka putus 

sekolah menunjukkan tanda positif yang artinya hubungan antara angka putus 

sekolah dan angka pekerja anak berbanding lurus maksudnya peningkatan pada 

angka putus sekolah ditandai dengan peningkatan angka pekerja anak. 

Besarnya angka putus sekolah yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat 

mengakibatkan sebagian besar mereka akan berada pada dunia kerja dan menjadi 

pekerja anak, sehingga semakin banyaknya anak yang putus sekolah akan 

berakibat pada semakin banyak pula pekerja anak di Jawa Barat. Hal ini bisa 

terjadi karena anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya  ke jenjang 

yang lebih tinggi pada umumnya adalah karena ketiadaan biaya untuk 

bersekolah. selain faktor mahalnya biaya pendidikan yang tidak dapat terjangkau 

oleh semua kalangan penduduk terutama pada penduduk (rumah tangga) miskin 

di Indonesia, faktor rendahnya kesadaran dari para orangtua akan pentingnya 

pendidikan bagi seorang anak menjadikan pekerja anak di Indonesia masih 

banyak ditemui dan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang putus 

sekolah atau tidak sekolah lagi. 

Selama ini kebijakan dari pemerintah di Indonesia untuk menangani 

permasalahan angka putus sekolah kurang optimal. Kebijakan dana Bantuan 

Operasi Sekolah dirasa belum mampu untuk meringankan biaya pendidikan bagi 

anak-anak miskin di Indonesia terutama Provinsi Jawa Barat karena biaya lain 

untuk penunjang pendidikan juga dirasa masih mahal. Mahalnya biaya 

pendidikan di Indonesia mengakibatkan sebagian besar para orangtua (keluarga 

miskin) memilih untuk menyuruh anak-anak mereka menjadi tenaga kerja yang 
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produktif, dimana upah yang didapat dari anak-anak mereka dapat membantu 

memenuhi kebutuhan keluarga.  

Penelitian Liqiu, dkk (2016) yang berjudul “Child Labor in China” 

menyatakan bahwa angka putus sekolah memiliki hubungan yang positif 

terhadap angka pekerja anak. Anak-anak yang bekerja pada usia sekolah sangat 

mempengaruhi kehadiran anak dalam dunia pendidikan. Banyak anak yang 

menjadi pekerja anak ini lebih mengorbankan pendidikanya (putus sekolah) 

untuk mendapatkan uang lebih banyak. 

 Penelitian Quayes (2009) yang berjudul “Poverty and Other 

Determinants of Child Labor in Bangladesh”. Penelitian tersebut menyatakan 

bahwa penekanan pada pendidikan dapat menurunkan pekerja anak secara langsung 

dengan meningkatkan waktu anak untuk menikmati pendidikan di sekolah dan 

secara tidak langsung investasi modal manusia yang akan meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan keluarga  

4.4.3. Pengaruh Tingkat Fertilitas Total terhadap Angka Pekerja Anak di 

jawa Barat tahun 1987-2016 

Berdasarkan hasil interpretasi model sebelumnya, dimana koefisien 

regresi x2 = 1,43 menjukkan bahwa peningkatan 1 satuan pada tingkat fertilitas 

total mengakibatkan angka pekerja anak di Jawa Barat mengalami peningkatan 

sebesar 1,43 satuan dengan asumsi cateris paribus. Tingkat fertilitas total 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap angka pekerja anak Jawa Barat tahun 

1987-2016. Koefisien regresi untuk tingkat fertilitas total menunjukkan tanda 

positif yang artinya hubungan antara tingkat fertilitas total dan angka pekerja 
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anak berbanding lurus maksudnya adalah peningkatan pada tingkat fertilitas total 

ditandai dengan peningkatan angka pekerja anak dan sebaliknya. 

Tingkat fertilitas total dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

mengetahui laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat. Pada saat semakin 

banyak bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan dalam setiap keluaraga 

maka akan berakibat makin pesatnya laju pertumbuhan penduduk, dimana pada 

akhirnya angka beban ketergantungan pada usia kurang dari 15 tahun (anak-

anak) akan semakin banyak. Bila hal ini terjadi maka anak-anak yang seharusnya 

tidak memiliki tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga harus masuk 

dalam dunia kerja dan menjadi pekerja anak. Di Indonesia terutama Provinsi 

Jawa Barat memiliki kecenderungan tingkat fertilitas yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan negara-negara maju, menyebabkan negara ini masih 

memiliki masalah terhadap tingginya angka pekerja anak. Hal yang 

melatarbelakangi tingkat fertilitas cenderung tinggi di Jawa Barat ini adalah 

akibat dari pola pikir masyarakat yang cenderung masih beranggapan bahwa 

setiap tambahan anak dalam keluarga mereka adalah tambahan penghasilan bagi 

keluaraga. Selain itu faktor tradisi dari masing-masing daerah di Indonesia yang 

mengakibatkan pernikahan di usia dini banyak terjadi sehingga kemungkinan 

untuk memiliki anak lebih banyak bisa terjadi. 

Penelitian Sugawara (2010) yang berjudul ‘’Intergenerational Transfer 

and Fertility : TradeOff between Human Capital and Child Labour’’. Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa rendahnya tingkat modal manusia (orangtua)  pada 

suatu negara dapat menyebabkan tingkat fertilitas yang tinggi. Situasi ini bisa 
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terjadi karena biaya membesarkan anak rendah, dan upah yang diberikan oleh 

anak-anak yang bekerja merupakan hal yang penting bagi pendapatan rumah 

tangga karena upah orangtua yang rendah, sehingga semakin tinggi tingkat 

kesuburan (fertilitas) akan berakibat pada semakin banyaknya pekerja anak. 

Orangtua akan memiliki lebih banyak anak jika penghasilan orangtua berada 

pada tingkat yang rendah, sedangkan satu-satunya upah yang dihasilkan anak-

anaknya yang dapat membantu perekonomian keluarga. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Liqiu (2016) yang berjudul “Child 

Labor in China”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat kesuburan 

(fertilitas) memiliki hubungan yang positif dengan jumlah pekerja anak. Hal 

tersebut terjadi karena tingginya fertilitas disebabkan oleh banyaknya jumlah 

penduduk miskin. Penduduk miskin yang memiliki pola pikir bahwa semakin 

banyak anak maka semakin tinggi peluang untuk meningkatkan pendapatan 

keluarga dengan mempekerjakan anak-anak mereka. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama mengatakan variabel tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas, 

dan angka putus sekolah secara parsial berpengaruh terhadap variabel angka 

pekerja anak di Jawa Barat tahun 1987-2016, dalam dugaan hipotesis awal 

berarti terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel angka pekerja anak. 

Pada model analisis yang dipakai dalam pendekatan penelitian ini terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap angka pekerja anak di Jawa Barat. 

2. Hipotesis kedua mengatakan variabel tingkat kemiskinan, tingkat fertilitas, dan 

angka putus sekolah secara simultan berpengaruh terhadap variabel angka 

pekerja anak di Jawa Barat tahun 1987-2016, dalam dugaan hipotesis awal 

berarti terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel angka pekerja anak. 

Pada model analisis yang dipakai dalam pendekatan penelitian ini terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap angka pekerja anak di Jawa Barat.  

5.2. Saran 

1. Untuk mengurangi peningkatan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, pemerintah 

dapat meningkatkan infrastruktur dan birokrasi untuk menarik perhatian 

investor agar dapat menanamkan modalnya, cara tersebut diharapkan dapat 

memperbanyak membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan potensi 

yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pertambahan 
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penyerapan lapangan kerja baru dengan pendirian pabrik atau perusahaan ini 

bertujuan agar dapat mengembangkan potensi tiap daerah dalam segi ekonomi 

dan dapat menyerap tenaga kerja pada masing-masing daerah tersebut, 

sehingga sumberdaya masyarakat pada usia angkatan kerja dapat diberdayakan 

secara optimal dan pendapatan masyarakat dapat meningkat. 

2. Pembatasan kelahiran dapat dilakukan dengan cara pemberian hadiah dari 

pemerintah berupa pembebasan biaya pendidikan utuk anak hingga jenjang 

tertinggi kepada setiap keluarga yang dapat mempertahankan jumlah anak 

maksimal 2 anak hingga usia istri dalam keluarga tersebut mencapai batas usia 

produktif. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan tujuan agar setiap 

keluarga dapat membatasi jumlah anak dan dengan hadiah pembebasan biaya 

pendidikan diharapkan anak dapat menjadi tenaga kerja yang terlatih saat 

dewasa nanti. 

3. Lebih banyak lagi pihak-pihak atau lembaga-lembaga swasta di Indonesia yang 

mendirikan sekolah-sekolah nonformal seperti bimbingan belajar untuk anak-

anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan penidikan pada 

sekolah formal seperti sekolah negeri, dimana biaya sekolah tersebut benar-

benar gratis. Pada sekolah tersebut lebih mengfokuskan pada penggalian bakat 

dan potensi yang dimiliki anak-anak sehingga saat dewasa keahlian anak dapat 

diakui oleh masyarakat dan tetap bisa mendapat pekerjaan yang sesuai dengan 

keahlian mereka dengan upah yang layak. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1:  Uji Stasioneritas Augmented Dickey-Fuller (belum stasioner) 
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Lampiran 2: Uji Stasioneritas Augmented Dickey-Fuller (sudah stasioner) 
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Lampiran 3: Hasil Regresi OLS 

      Source |       SS       df       MS  Number of obs =  27 

-----------------------------------------  F(  3,    23) =  262.95 

       Model |  255.411451     3  85.1371  Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  8.41822111    23  .373777  R-squared     =  0.8686 

-----------------------------------------  Adj R-squared =  0.8544 

       Total |  263.829672    26  9.09757  Root MSE      =  .46901 

----------------------------------------------------------------- 

           y |   Coef.  Std. Err.  t   P>|t|  [95% Conf. Interval] 

----------------------------------------------------------------- 

        x1d1 | .3157876  .0878093 3.60  0.012 .135293    .4962823 

        x2d2 | .2716608  .0332454 8.17  0.021 .203323    .3399977 

        x3d3 | 1.426115  .4903844 2.91  0.008 .418115    2.434114 

       _cons | 3.317508  .8402166 3.95  0.017 1.59041    5.044598 

------------------------------------------------------------------ 

 

Lampiran 4: Hasil Uji Multikolinearitas Tolerance and Variance Inflation 

Factor (VIF) 

Variable VIF 1/VIF 

x2d2 1,01 0,989969 

x1d1 1,01 0,990246 

x3d3 1,00 0,999672 

Mean VIF 1,01 
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Lampiran 5: Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan / Cook-Weisberg 

 

 

Lampiran 6: Hasil Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation Test 
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